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11Q1.

ltjpe

aardbeziën-om Pinksteren, dan ook een gezegend wflnjaar.

3305. Als Agnes') en Vincentius') komen

WBER EN LAITDBOUW

Begint men 't wlntervuur te schromen.
3306. Als Agnes en Vincentius komen,
fs er nieuw sap in de bomen.
3307. Als het met Allerheillgen sneeuwt,
Leg dan uw pels gereed.
3308. Brengt Allerheiligen de winter aan,
Dan moet Martinus') de zoner staan.
3309. Geeft Allerheiligen zonneschijn,
Dan zal het spoedig winter zijn.
3310. Het nazomertje van Allerheillgen
Kan voor de winter niet beveiligen.
3311. Met Allerheiligen vochtig weer,
Volgen sneeuwbuien keer op keer.
3312. Nlerzielensneeuw voorspelt een zacht voorJaar.
3313. Sint Andries.) brengt de vries;
Sint Elooi') brengt de dooi.
3314. Bouwt op Sint Ann'de mier haar hopen,
De wlnter zal niet zacht verlopen.
3315. Bouwt Sint Anna.) nierenbergen,
Dan zal ons de winter tergen.
3316. Werken met Sint Anna de mieren,
dan zult g' een lange winter vleren.
3317. Sint Antoniusr) schoon en helder,
Vult het vat en ook de kelder.
3318. Als aprll hlaast op ziln hoorn,
Is 't goed voor hooi en koorn.
3319. April doet wat hii wil.
3320, April knoopt de Àren,
Mei bloesemt het graan,
En zeyen weken nadlen de pikke slaan.
332f. April koud en nat, veel korln ln het vat.
3322. April, veranderlitk etr guur,
Brengt hooi en koren in de schuur.
3323. {prit warm, mel koel, iuni nat,
Vullen de schuur en ook het vat.
3324. Aprllweer en berengunst daar ls geen strat op te mokeu.
Het weer in april is zeer wisselvallig.
3325. De maand aprll beeft nenige gril.
3326. Een droge april ls nlet der boeien wll.
3327. Een natte april belooft veel vruchten.
3328. Een natte april,
dan doet de boer wat hlj wil.
3329. Een natte april,
Hebben de boeren hun wil.
3330. Half april, 't zii warm of koud,

Zlngt de nachtegaal ln

3331. De heren en aprillen
beilriegen wie ze wlllen.

't

hout.

1) St. Agnes : 21 Januari.
2) Vincentius : 2 Januari.
3) St. Martinus - 11 november,-4)
St. Andties : 80 november.
S!' .Elool - l_d_ecember.
6) St, Anna : 26 tufi
i)
-7) St. Antonius - 17 januari. -

WEER

TANDBOUW

