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3441. Kraait de haan bij avond of nacbt,
Dan wordt ander weer verwacht.
3442. Ns'Windstil
het stil isn is het goed haver zaaien.
weder is voor het zaaien van de haver vereist :
daarom wordt dit spreekwoord gebruikt wanneer aan tafel

3467, Vôôr Sint Jan bidt om regen,
Anders komt hij ongelegen.
3468. Vô6r Sint .Ian neemt de zee de buien an.
3469. Als de muggen in januari dânsen, wordt de boer een bedelaar.
3470. Als in januari de muggen zwertnen,

3443. Draagt het hazeken lang nog zijn zomerkleed,
Dan is de winter nog niet gereed.
3444. Is de hemel al te blauw,
Spoedig wordt hij dan weer grauw.
3445. Als de hoenders kakelen lang en goed,
Zal tt regenen in overvloed.
3446. De hondsdagen hel en klaar,
Duiden op een gunstig jaar,

3471. AIs januaii stof rnaakt, dan groeit het koren als een eikeboom.
3472. Geeft januari muggenzwerm,
Dan hoort g'in Oogstmaand licht gekerm.
3473. Gelijk januari, zo ook juli.
3474. In januari veel regen en weinig sneeuw,

of in een gezelschap niemand spreekt.

Doet bergen, dalen en bornen wee.

3475. In januari weinig water brengt veel wiin.
3476. Is ianuari nat,

Leeg blijft het vat,
3477. Is ianuari te warm,
Dat dan ile hemel zich erbarm'.
3478, Is 't in januari nat,
Ledig bliift het korenvat.
3479. Januari zonder regen,

3447. Komen de hondsdagen met veel regen,
Dan gaan we slechte tijden tegen.
3448. Ziin de hondsdagen hel en klaar,
Verwacht dan maar een vruchtbaar jaar.
3449. In de hooimaand moet gebraden,

Wat in september nûoet geladen.
3450. Als 't onweert in 't kale hout,
Volgt een voorjaar guur en koud.
3451. Weinig hout, veel wuchten.
3452, Alle ijs kost mensenvleis,
Waag u dus niet te vroeg op het ijs.

3453. Geen ijzel zo stout
Die drie dagen aan de bomen houdt.
34s4. ls het helder op St Jacobusdag'),
Veel vruchten men verwachten mag.
3455. Drie dagen vôôr Sint Jacob goed,
Een korenoogst in overvloed.
3456. Is Sint Jacobus hel en warm, bevriest met Kerstmis riJk en arm.
3457. Met Sint Jacobs op Sint-Ann' ,)
Is het koren in de schuur of in de ban.
3458. Op Sint Jacob warme dagen,
Doen van kou en armoe klagen.

3459. Sint Jacobs witte wolkjeslucht,
Voorspelt de wintersneeuw als vrucht.
3460. Slnt Jacobs zonneschijn
Voorspelt de winter fijn.
3461. Tegen Sint Jacob verdwijnt alle nood,
Hij schaft aardappelen en vers brood,
3462. Met Sint Jan ") slaat de eerste maaier an.
3463. De regen van Sint Jan
De oogst bederven kan,
3464. Die wil wezen een wijs man,
Doe zijn turl op v6ôr Sint Jan.
3465. Sint Jans regen

25

juli,

-

2) St. Anna

:

Is de boerenstand een zegen,
3480. Klapt januari niet van kou,
Dan zit men in april in ile rouw.
3481. Als in januari de vorst niet komen wil,
Verschijnt zlj stellig in april.
3482. Brengt januarl ons str€nge yorst,
Dan liiden we 's zomers geen honger of dorst.
3483. Geeft januari een sneeuwtapijt,
Dan zijn we gâuw de winter kwijt.
3484. Heeft januari koude en droge dagen,
In februari zal de sneeuw u plagen.
3485, Januari warm,

Dat God zich erbarm'.

3486. Januari zonder sneeuw maar met veel regen,
Brengt de boer geen zegen.

3487, Valt in januari veel regen,
Dan brengt hii de vruchten veel zegen.
34S8. Sint Job ')
zet bomen en houdt niet meer op,
3489. Sint Joris ) warm en schoon,
Heeft ruw en nat tot loon,
3490. Valt v66r Sint Joris geen regen neer,
Dan komt er na hem des te meer.
3491. AIs 't helder ls op St Jozefstlag '),
Een goed jaar men verwachten mag.
3492. Sint Jozef hekler en klaar,
Geeft licht en vruchtbaar iaar.
3493. tn Juli zonnebrand
Wenst ieder op het land.
3494. Is d'eerste juli regenachtig,
Gans de maand is twiifelachtlg,

Voor de oogst ge€n zegen.
3466, Sint Jan is een regenman.

1) St. Jacobus :
: 24 juni.

Dan moogt ge in maart uw oren wârmen.

26 juli.

-

3) St. Jan

1) St. Job : 10 mci.
: 19 mart.
-

2) St. .loris :

:13

april.

-

3) St. Jozef
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