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Zie ginds komt de stoomboot
Zie ginds komt de stoomboot
Uit Spanje weer aan.
Hij brengt ons Sint Nicolaas
Ik zie hem al staan.
Hoe huppelt zijn paardje
Het dek open neer,
Hoe waaien de wimpels
Al heen en al weer.
Zijn Piet staat te lachen
En roept ons reeds toe,
Wie zoet is krijgt lekkers,
Wie stout is de roe.
O, lieve Sint Nicolaas
Kom ook eens bij mij,
En rijd toch niet stilletjes
Ons huisje voorbij.
Daar wordt aan de deur geklopt
Daar wordt aan de deur geklopt
Hard geklopt, zacht geklopt!
Daar wordt aan de deur geklopt
Wie zou dat zijn?
Wees maar gerust mijn kind
Ik ben een goede vriend!
Ook al ben ik vies van roet
Ik meen het toch goed!

Wie komt er alle jaren?
Wie komt er alle jaren
Daar weer uit Spanje varen?
Over de grote grote zee?
Sint Nicolaas hoezee!
Wie heeft een zak vol koekjes
Speelgoed en prentenboekjes?
Wie brengt een zak vol lekkers mee?
Sint Nicolaas hoezee!

Sinterklaasje kom maar binnen
Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht,
Want we zitten allemaal even recht.
Misschien heeft u wel even tijd
Voordat u weer naar Spanje rijdt.
Sinterklaasje kom maar even bij ons aan
En laat je paardje maar buiten staan.
En we zingen en we springen en we zijn zo blij
Want er zijn geen stoute kinderen bij.
En we zingen en we springen en we zijn zo blij
Want er zijn geen stoute kinderen bij.

O, kom maar eens kijken
O, kom maar eens kijken,
Wat ik in mijn schoentje vind.
Alles gekregen van die beste Sint.
Een pop met vlechtjes in het haar,
Een snoezig jurkje kant en klaar
Drie kaatseballen in een net
Een letter van banket.
O, kom maar eens kijken
Wat ik in mijn schoentje vind
Alles gekregen van die beste Sint.
Sinterklaas Kapoentje
Sinterklaas kapoentje,
Gooi wat in mijn schoentje,
Gooi wat in mijn laarsje,
Dank u, Sinterklaasje.

Een bromtol met een zweep erbij,
Een doos met blokken ook voor mij,
En schaatsen en een autoped
Een letter van banket.
O, kom maar eens kijken

Sinterklaasje bonne, bonne, bonne
Sinterklaasje bonne, bonne, bonne
Gooi wat in mijn lege, lege tonne,
Gooi wat in de huizen,
We zullen grabbelen als muizen.

Hoor de wind waait door de
bomen

Hop, hop, hop, we zitten nu rechtop
Hop, hop hop, we zitten nu rechtop
Sinterklaas die komt uit Spanje
Hij brengt appels van oranje
Altijd in galop,
Hop, hop, hop, hop, hop.
Hop, hop, hop, paardje in galop
En die beste Sinterklaas
Die brengt ons heel veel speculaas
Altijd in galop,
Hop, hop, hop, hop, hop.

Hoor de wind waait door de bomen,
hier in huis zelfs waait de wind.
Zou de goede Sint wel komen,
nu hij het weer zo lelijk vindt?
Nu hij het weer zo lelijk vindt.
Als hij komt in donkere nachten,
op zijn paardje o zo snel,
als hij wist hoe zeer wij wachten,
ja gewis dan kwam hij wel, 2x

Zie, de maan schijnt door de bomen
Zie, de maan schijnt door de bomen,
makkers staakt uw wild geraas.
't Heerlijk avondje is gekomen,
't avondje van Sinterklaas.
Vol verwachting klopt ons hart,
wie de koek krijgt, wie de gard.
Vol verwachting klopt ons hart,
wie de koek krijgt, wie de gard."
Onze Piet ging uit fietsen
Onze Piet ging uit fietsen,
toen knapte zijn band.
Toen moest hij gaan lopen,
met de fiets aan zijn hand.
Hij kwam in 'n dorpje,
en zei tegen de smid:
'k Geloof dat er in mijn achterband
een pepernootje zit.
Sinterklaas is jarig
"Sinterklaas is jarig,
ik zet mijn schoentje klaar.
'licht dat hij het vol doet,
met - ja, wist ik het maar.
Hier zet ik wat water,
daar wat hooi voor het paard,
want dat trouwe beestje,
is dat heus wel waard."

De smid moest toen lachen
en plakte zijn band.
Toen kon Piet weer fietsen
door heel Nederland.
Och jongens en meisjes
let nu toch eens op!
Misschien zie je Piet wel fietsen
met Sint achterop.
Dag, Sinterklaasje
Dag, Sinterklaasje,
Daag, daag, daag, daag lieve Piet
Dag, Sinterklaasje,
Daag, daag, luister naar ons afscheidslied.

