WEERSPREUKEN MET HEILIGEN
Januari
06 - Als het vriest op Driekoningendag, dan vries het dertien weken lang.
13 - Geeft St. Hilarius zonneschijn, weldra zal het kouder zijn.
17 - Als het vriest met St. Antonius, dan dooit het op St. Sebastiaan.
20 - Als het vriest op St. Sebastiaan, dan is het op 2 februari met de vorst gedaan.
25 - Is het op St. Paulus schoon en klaar, dan brengt het een gezegend korenjaar.
Is er op St. Paulus sneeuw of regen, dan komt een mager jaar ons tegen.
29 - Als de schaatsliefhebbers op St. Sulpitus op de schaats staan, zal het weer in het
voorjaar van slag zijn.
Februari
02 - Lichtmis donker maakt de boer tot jonker.
Lichtmis helder en klaar, maakt de boer tot bedelaar.
Brengt Lichtmis wolken en regen mee, dan is de winter voorbij en komt niet meer.
Geeft Lichtmis klaverblad, met Pasen sneeuw op het pad.
07 - Op Romaldus storm en blazen, zal in mei het vee doen grazen.
17 - Klaar weer op St. Silvijn, het kan nog twee maanden winter zijn.
24 - St. Matthijs breekt het ijs, maar wil het ijs niet breken, dan vriest het nog zes weken.
Maart
01 - Regent het met St. Albinus dat het giet,dan doet de boer dat veel verdriet.
12 - Zo de wind staat op St. Gregorius, zo staat hij nog veertig dagen.
19 - Sint Jozef schoon en goed, (mooie dag) een vuchtbaar jaar ligt in't verschiet.
27 - Is het op St. Rupertus helder en rein, zo zal ook de zomer zijn.
April
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Is Isodoor voorbij, dan is ook de noordenwind voorbij.
Zaait ge op Sint Ezechiel, zeker lukt de vlasgaard wel.
Op Sint Tuburtius na de noen, worden alle velden groen.
Op Sint Justijn, dood de kou het venijn.
Valt voor Sint Joris geen regen, dan komt erna hem des te meer.
Zolang voor Sint Markus warm, zolang na hem koud.
Als het vriest op St. Vitaal, vriest het nog veertig maal.

Mei
01 - Als het op Sint Filippus regent, is de oost gezegend.
11-14- Pankraas, Servaas en Bonifaas, zij geven vorst en ijs helaas.
Voor IJsheiligen de bloemen buiten, wacht af tot ze zijn voorbij, de bloemen zijn u
daarvoor blij.
13 - Voor nachtvorst ben je niet beschermd, totdat Servatius zich ontfermt.
14 - Tot Bonifaas, die strenge baas, wees voor vrucht, op vorst beducht.
25 - Sint Urbanus en de zon, wijn in de ton.
31 - Is het klaar met Petronel, dan meet men vlas met een el.
Juni
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Wat St. Medardus, geeft droog of nat, zes weken duurt het dit of dat.
Heeft Margriet geen zonneschijn, dan zal het een natte zomer zijn.
Regen op Sint Barnabas, dan zwemt de oogst in de waterplas.
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Is het op Sint Antonius nat, de boer drinkt zich van verdriet zat.
Regen met Sint Veith, dan regen het zes weken in de tijd.
Het weer van St. Jan, houdt dertig dagen aan.
Met St. Jan de wind uit het noorden, het goede weer is geboren.
Als op St. Pieter het haantje kraait, komt het regenweer ons toegewaaid.

Komt Maria in de regen nicht Elisabeth tegen, duurt het zes weken gewis, voort het
weer schoon is.
Als het op St. Godelieve regent, vult zij haar putje veertig dagen met regen.
Regent het op Zeven Broedersdag, dan kan men zeven weken regen verwachten.
Met zuidenwind op Sinte-Benooi, valt het jaar in een goede plooi.
Wanneer het op St. Henricus droog is of regent, zeven weken duurt die zegen.
Regen met Sint Margriet geeft zes weken boerenverdriet.
Met St.Magriet droog, dan zes weken de zon in het oog.
Regen op St.Magdaleen, dan regent het dagen achter een.
St Jacob met zonneschijn, voorspeld de winter fijn.
St Jacob koud en rein, koud zal de Kerst zijn.
Bouwt op St.Anna de mier grote hopen, de winter zal niet zacht verlopen.

Augustus
04 - Is het heet op St.Domijn, het zal een strenge winter zijn.
10 - Op St.Laurens een regenvlaag, zes weken duurt de regenplaag.
13 - Het weer St. Casiaan, houdt nog dagen aan.
15 - Is het weer op Maria Hemelvaart mooi, zo zal de herfst van het zelfde wezen.
24 - Is het weer op St.Barthel warm en schoon, dan draagt de herfst een gouden kroon.
Zoals Bartolomeüs is, blijft 't gans de herfst gewis.
September
01 - Met St.Giel zonneschijn, het zal dan nog vier weken zo zijn.
Is het op St. Egidus heet, het geeft een schone herfst met zweet.
08 - Mooi weer op Maria's geboorte, dit weer gaat nog vier of acht weken zo voort.
16 - Op de dag van Ludmilla een zeer vroom kind, blaast vaak een forse wind.
17 - Met Lambertus zonneschijn, het zal een droog voorjaar zijn.
21 - Op Mattheus storm en wind, bestaat de kans dat men met de komende Pasen nog de
winter vindt.
22 - Is het op St. Mauritius helder, dan gaan er veel schepen naar de kelder.
29 - Vallen de eikels al voor St. Machiel, dan snijdt de winter door lijf en ziel.
Trekken voor St. Machiel de vogels niet, geen winter is nog in het verschiet.
Oktober
01 - Als het regent op St Bavis, dan regent het met Kerst(mis).
09 - Regen met Sint Denijs, voorspelt een natte winter en weinig ijs.
11 - Treedt Gommarus met droogte in, de zomer zal nat zijn in het begin.
Volgen op Gommarus natte dagen, er volgt een zomer met veel natte dagen.
14 - Wordt men op Callistes een warme wind gewaar, dan wordt de zomer een twijfelaar.
21 - Zoals het weer is met St. Ursela, zo zal ook de winter wezen.

November
01 - Als het met Allerheiligen sneeuwt, leg dan vast uw pels gereed.
Met Allerheiligen vochtig weer, sneeuwbuien volgen keer op keer.
Houden de kraaien voor Allerheiligen al school, zorg dan voor hout en kool.
Brengt Allerheiligen winterweer, tien dagen duurt het zeer.
02 - Sneeuw op Allerzielen, voorspelt een zacht voorjaar.
06 - Het weer op Leonardusdag, blijft gewoonlijk tot de Kerstdag.
11 - Een zuidenwind op de dag voor St. Martijn, dan zal het een zachte winter zijn.
Is er een donkere lucht op St. Martijn, zo zal het een zachte winter zijn.
Maar is de dag op St. Martijn helder, de vorst dringt dan door tot in de kelder.
Als op St. Martijn de ganzen op het ijs staan, moeten ze met Kerst door het slijk gaan.
Als het nevelig is op St. Martijn, dan zal de winter niet koud zijn.
Maar heeft St. Martijn een witte baard, dan blijft ons sneeuw nog ijs gespaard.
Is er met St. Martijn nog loof aan de bomen, dan mag men van een strenge winter
dromen.
19 - St. Elisabeth doet ons verstaan, hoe de winter zal vergaan.
22 - De dag aan St. Cecilia gewijd, is de maatstaf voor de wintertijd.
23 - Wintert het op St. Klemens fel, dan wordt de lente klaar en fel.
25 - Vriest het op St. Katrien, dan vriest het nog zes weken nadien.
29 - IJs op de dag van Saturijn, het weer maakt daarna korte mette met dit venijn.
December
01 - Brengt St. Eligius, de eerste dooi?, begint het echter op die dag te vriezen, dan krijgen
we vier weken vorst voor de kiezen.
04 - St. Barbara gaat graag in een wit kleed naar het bal.
06 - Brengt St. Nicolaas ijs, dan brengt de Kerstman regen.
07 - St. Ambroos, patroon van de bijen, en de spreewen, houdt van waaien en van
sneeuwen.
21 - Als met St. Thomas de dagen gaan lengen, beginnen de nachten te strengen.

