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Fantasiebel  
9 november 2015 









Als de eekhoorn niet kon slapen en heel 

hard had nagedacht en nog steeds niet sliep, 
telde hij op een heel speciale manier die hij 
van de mier had geleerd: eigenaardig, 
weemoedig, diepzinnig, vindingrijk, wijselijk, 
zwaarwegend, veelvuldig, hoogachtend, 
vreemdsoortig, triest, zachtaardig, 
zachtmoedig, zachtzinnig, … 



Voor hij bij zachtzinnig was sliep hij 
meestal al.  Maar als hij dan nog niet 
sliep, verzon hij nieuwe getallen want 
de mier zei dat je zelf maar moest 
weten wat er na zachtzinnig kwam. 
Dan zei de eekhoorn zachtjes voor 
zichzelf in zijn donkere kamer hoog in 
de beuk: “smakelijk, zonnig, feestelijk, 
vrolijk, misschien, altijd … ” 





Hij wist niet of dat echte getallen waren.  
Maar hij viel altijd in slaap voordat hij 
verder kon tellen dan tot altijd.  En als hij ‘s 
ochtends zijn ogen opendeed wist hij nooit 
wat er na altijd had kunnen komen.  Niets 
misschien, dacht hij.  Maar dan scheen de 
zon en waren er andere dingen om aan te 
denken zoals verjaardagen, brieven, de 
verte, gestoofde beukennoten en het 
glinsteren van het water van de rivier.  





Een enkele keer , als hij slaperig was, keek hij 
wel eens in zijn kast en telde de potjes die 
daar stonden op de speciale manier:  
weemoedige potjes eikenhoning,  
 
 
 
 
 
 
vindingrijke potjes lindesuiker, hoogachtende 
potjes berkenschors, … 



Zelfs zachtzinnige potjes 
beukennotenhoning.  
Dan was hij zo tevreden dat 
hij even later, zonder ook 
maar tot eigenaardig te 
tellen, in slaap viel  in zijn 
warme bed, dicht bij de top 
van de beuk. 

Toon Tellegen 





https://www.youtube.com/watch?v=F2OpkQuOjig 





























Sint-Maarten is een merkeldag. Hierbij horen enkele 
spreuken die volgens volksgeloof het weer 
voorspellen. 
 
Is de lucht op Sint-Martinus helder, de vorst dringt 
door in menig kelder. 
 
Op Sint-Martinus de wind in zuidwest, heel de winter 
een regennest. 
 
Al moet Sint-Maarten een mantel dragen, hij moet 
toch nog wandelen in zomerse dagen. 
 



Als op Sint-Martinus de ganzen op het ijs 
staan, zullen ze met Kerstmis door het slijk 
gaan. 
 
 
 
Nevels in Sint-Maartensnacht, maken de 
winter kort en zacht. 
 



Sinte-Maarten komt eraan 
Met zijn rode mantel aan 
Gooit met snoepjes in de wei 
Maakt de Burchtse kindjes blij! 
 
Met een mantel o zo rood 
Toont zijn hart dat is zo groot 
Schenkt zijn mantel aan een man 
Die zich zo verwarmen kan 



Sinte-Maarten komt eraan 
Met zijn rode mantel aan 
Gooit met snoepjes in de wei 
Maakt de Burchtse kindjes blij! 
 
Gooit met snoepjes o zo zoet 
Met een zwaai dat doet hij goed 
Rapen dat doen groot en klein 
Grielen op het ‘ker-rek-plein’ 





3 X 8 = 24 

6 X 8 = 48 

9 X 8 = 72 





Gij sterre gij moet er zo stille niet staan, 
à la berline postiljon. 
 
Gij moet er met ons naar Bethlehem toe 
gaan, à la berline postiljon, 

Van cher ami tot in de knie, 
wij zijn drie koningskinderen, 
sa pater trok naar Vendelo 
van cher ami, 



Wij hebben gezongen al voor dit huis, 
à la berline postiljon, 
geef ons een penning dan gaan we weer 
naar huis, 
À la berline postiljon. 

Van cher ami tot in de knie, 
wij zijn drie koningskinderen, 
sa pater trok naar Vendelo 
van cher ami, 



Blaadjes om te rapen … 
 
 
Blaadjes om te tellen … 
 
 
Blaadjes om te beschrijven … 





Hoe schoon zijn de 
ongekunstenaarde bomen, 
Die ‘k herkenbaar uit elkaar in de 
hemel zie. 
 
 
‘t Wijduitgespreide bouwsel van de 
bomenpracht 










