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3548. St. Laurens en St. Bartelr) schoon,

Dan draagt de herfst een gouden ktoon.
3549. Is 't op St. Laurijnsdag klaar,
Dan is er veel frult dit iaar.
3550. Als met Lichtmis de doornboom lekt, dan drlnken de vetweiilers
wiin.
3551. Als met Lichtmis de zon door de kaarsen schijnt, boerkens
bewaart uw hooitas wel.
3552, Als met Lichtmis de zon schijnt op de toren,
Krijgt men nog zoveel sneeuw als te voren.
3553. Als te Lichtmis de zon op het misboek schijnt, ls het een teken
dat de winter verdwiint.
3554. Als te Lichtmis de zon schijnt door 't hout, dan is 't nog wel
zes weken koud.
3555. Geeft Lichtmis klaverblad,
Pasen dekt met sneeuw het pad.
3556. Geeft Lichtmis zonneschiin,
'l Zal lzter winter zijn.
3557. Lichtmis donker,
Maakt de boeren ionker.
3558. Lichtmis helder en klaar,
Een goed bijenjaar,
3559. Llchtmis klaar,

Maakt de boeren bedelaar.

3560. Lichtmis schoon en klaar,
Geeft een vruchtbaar roggejaar,

3561. Met Lichtmis triestig weer
Is goed voor boer en heer.
3562. Met Lichtmis valt de sneeuw
op een wârme steen.

3563. Zont zich de ilas op Llchtnis dol,
Hij kruipt vier weken weer in 't hol.
3564. Sinte Liesbethr) doet verstaan,

dagen hebben.

3567. Door het schiinen van de maan,
Kunt ge u in het we€r verstaan.
3568. Een kring om de maan
dat kan nog gaan.

Of 't sneeuwt op de herder zijn hoed.
3592. Of ah hij komt, of als hii scheidt,
Heeft de oude maart zijn gift bereid.
3593, Stof in maart is goud waard.
d. i. : een droge maart.
3594, Zaveel nevel in maart, zoveel regen na Pasen.

3569. Maar een kring om de zon
Daar treuren vrouw en kinàeren om,
3570. Een Maandagse maan
Kan zonder wind noch regen vergâan.
3571. De Maartse maan brengt kwaad weer aan.
3572. Nleuwe maan met donkere vlekken
Kan tot bewiis van regen strekken.
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augustus.

3583. Maarte
een vuile taarte.
3584, Maartgrâs komt niet licht onder de zeis.
Wat te vroeg kornt, is meestal niet van lange duur.
3585. Maart heeft venijn in de staart.
3586. Maart met bloemen, zomer zonder dauw,
Brengen ons op 't einde in 't nauw.
3587, Maart roert zijn staart.
Op 't einde van maart kan men nog slecht weer of winterse
Doet aân de akkervruchten wce.
3589. Muggendans in maart, voorspelt sterfte bij de schapen.
3590. Met half maart moet het wiel van de haaril.
Van half maart tot St. Lambert (17 september) werd het
spinnen 's avonds gestaakt.
zijn de avonden te kort.
3591. Nooit is maart zo zoe.a,

Wordt de Lentemaand heel frls.
3566. Wie met Lucasu) rogge zaait,
't Jaar daarop met genoegen maait.

l0

Is nict veel waard,
3581. 't Half maart,
rle wielen uit de haard.
3582. Maart droog, april nat,
Geeft veel koorn in het vat.

3588. Maartse sneeuw

Hoe de winter zal vergaan.
3565. Als 't in Louwmaand") mistig is,
n)

1) St, I!ârtholomeus

3573. Nieuwe mâan met helder licht,
Geelt ons van droogte het bericht.
3574. Door de vijfde wordt bewezen,
Wat het Yoor een naand zal wezen.
3575. De Maartse zon en de Aprilse wind
Schendt er zo menig schoon koningskind.
(want ze veroorzaken sproeten.)
3576. Dondert het in de maand maart,
In mei dekt de sneeuw de aard,
3577. Droge maart, natte april, koele mei,
Vullen de schuur en de kelder er bij.
3578. Een droge maart en een natte april,
Maakt het de boeren naar hun wil.
3579. Een droge maart is goud waard,
als 't in april rraar regenen wil,
3580. Een goede mâart

2) St. Elisabeth :

3) Louwmagnai : januari.
- St. Lucas == 18 october.
5)

-

4) Lentemâand

3595. In de maârt
Krollen de katten hun staart,
3596. Maart m€t een lange staart,
Brengt later spek en pens âan de haard.
3597. Voor oude lieden heeft de maart
Kwaad in haar staârt.
3598, Wanneer het dondert ln de maart,
Elkeen die mag wel zljn vervaard.
3599. Wat maart niet wil,

Dat neemt aprll.
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