Sinterklaasliedjes
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 vrind.
Want al ben ik zwart als roet,
'k Meen het toch goed.
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 vrind.
Want al ben ik zwart als roet,
'k Meen het toch goed.
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

Hop hop hop, paardje in galop
Hop, hop, hop! We zitten nu rechtop!
Sinterklaas die komt uit Spanje,
hij brengt appels van oramje.
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!

De zak van Sinterklaas
De zak van Sinterklaas,
Sinterklaas, Sinterklaas,
De zak van Sinterklaas,
o jongens, jongens
het is zo`n baas!
Daar stopt hij, daar stopt hij,
daar stopt hij blij van zin.
De hele, de hele,
de hele wereld in!
De zak van Sinterklaas,
Sinterklaas, Sinterklaas,
De zak van Sinterklaas,
o jongenens, jongens
het is zo`n baas!
Hij is voor groot en klein,
groot en klein, groot en klein,
Hij is voor groot en klein
voorzien van taai en marsepein.
En bergen, en bergen,
En bergen suikergoed,
Zo lekker, zo lekker,
Zo lekker en zo zoet.
Hij is voor groot en klein,
groot en klein, groot en klein,
Hij is voor groot en klein
voorzien van taai en marsepein.

O, kom er eens kijken
O, kom er eens kijken wat ik in mijn schoentje
vind,
Alles gekregen van die beste Sint.
Een pop met vlechten in het haar
een snoezig jurkje kant en klaar
twee kaatseballen in een net
een letter van banket
O, kom er eens kijken wat ik in mijn schoentje
vind,
Alles gekregen van die beste Sint.

Hij komt, hij komt, die lieve goede Sint
Hij komt, hij komt, die lieve goede Sint.
Mijn beste vriend, jouw beste vriend
Een vriend van ieder kind.
Mijn hartje klopt, mijn hartje klopt zo blij,
Wat brengt hij mij,
Wat brengt hij mij
Wat brengt hij hier bij mij
Wie zoet was koek,
Wie stout was krijgt de roe
Wie zoet was koek,
Wie stout was krijgt de roe
Hij komt, hij komt, die lieve goede Sint.
Mijn beste vriend, jouw beste vriend
Een vriend van ieder kind.
Mijn hartje klopt, mijn hartje klopt zo blij,
Wat brengt hij mij,
Wat brengt hij mij
Wat brengt hij hier bij mij
Hoor de wind waait door de bomen
Hoor de wind waait door de bomen.
Hier in huis zelfs waait de wind.
Zou de goede Sint nog komen,
nu hij 't weer zo lelijk vindt.
Nu hij 't weer zo lelijk vindt.
Ja, hij rijdt in donk're nachten
op zijn paardje, oh zo snel.
Als hij wist hoezeer wij wachten,
ja gewis, dan kwam hij wel.
Ja gewis, dan kwam hij wel!
Hoor wie klopt daar kind'ren
Hoor wie klopt daar kind'ren,
hoor wie stapt daar kind'ren,
hoor wie tikt daar zachtjes tegen 't raam.
't Is een vreemd'ling zeker,
die verdwaald is zeker.
'k Zou hem gauw eens vragen
naar zijn naam.
Sint Nicolaas, Sint Nicolaas,
Breng ons vanavond een bezoek.
En strooi dan wat lekkers
in één of andere hoek.

Rommel de Bommel
Rommel de Bommel wat een gestommel
Hoor ik me daar op de zolder
Rinkel de kinkel wat een gerinkel, wat een geholderdebolder
Dat is Sinterklaas met zijn knecht Pieterbaas
die zijn weer uit Spanje gekomen
zij hebben weer zakken en manden en pakken vol lekkers en moois
mee genomen
Zij gaan met gemak op het paard over het dak
geen regen of geen wind kan hen hinderen
Ze malen meteen door de schoorsteen dan heen...
"Zijn hier ook stoute kinderen bij ?"
Welnee Sinterklaas,ach welnee Pieterbaas wij zijn immmers allemaal zoetjes
Wij doen heus geen kwaad niet in huis niet op straat
Maar wij gaan op onze handjes en voetjes
Mischien Sinterklaas of mischien Pieterbaas wilt u ons geen roe geven
maar liever een boek of een prent of een koek
en dan roepen wij lang zullen ze leven...
Sinterklaas is jarig!
Sinterklaas is jarig!
Ik zet mijn schoen vast klaar.
Licht dat hij hem vol doet , met ja wist ik het maar.
Hier zet ik wat water en wat hooi voor 't paard.
Want dat trouwe beestje is dat heus wel waard.
Als de kleintjes slapen, komt de goede Sint;
die de brave kinderen het allermeest bemint.
het paardje, zwaar beladen, voert hij met zich voort
en zijn knecht vertelt hem wat hij heeft gehoord.
Toos is ongehoorzaam; Jantje wel eens lui
en de kleine Piet heeft vaak een boze bui.
Ik was laatst ook ondeugend.
Of hij dat ook weet?
Ik mag warempel hopen
dat hij het maar vergeet!

Sinterklaas is verdwenen
Sinterklaas is verdwenen nergens meer te vinden.
Nergens meer te zien nergens meer te zien
Nam hij de benen is 'ie hem geknepen.
Weggewaaid misschien,weggewaaid misschien.
Het weerbericht van half 2 zegt: opgepast, storm op zee.
Ik moet er niet aan denken de boot van Sinterklaas.
Op zee met windkracht 10, op zee met windkracht 10.
Sinterklaas kapoentje
Sinterklaas kapoentje,
Gooi wat in mijn schoentje,
Gooi wat in mijn laarsje,
Dank u Sinterklaasje
Sinterklaasje bonne bonne bonne
Sinterklaasje, bonne, bonne, bonne
gooi wat in mijn lege, lege tonne,
gooi wat in mijn laarsje,
dank U, Sinterklaasje
Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht
Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht
want we zitten allemaal even recht
Misschien heeft U nog even tijd
voordat U weer naar Spanje rijdt
Sinterklaasje kom dan ook even bij ons aan
en laat uw 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

Wie komt er alle jaren
Wie komt er alle jaren
weer uit Spanje varen?
Over de grote grote zee
Sint Nicolaas hoezee
Wie heeft zijn zak vol koekjes
speelgoed en prentenboekjes
wie brengt een zak vol lekkers mee
Sint Nicolaas hoezee!
Zachtjes gaan de paardevoetjes
Zachtjes gaan de paardevoetjes,
trippel trappel trippel trap,
't Is het paard van Sinterklaasje,
stippe, stappe stippe stap.
't Schimmeltje draagt met gemak
Sinterklaasje over 't dak.
't Schimmeltje draagt met gemak
Sinterklaasje over't dak.
Paardje kan de weg wel vinden,
trippel trappel trippel trap.
In het held're manschijntje,
stippe stappe stippe stap.
't Paardje is nog lang niet moe,
maar hij moet naar bedje toe.
't Paardje is nog lang niet moe,
maar hij moet naar bedje toe.
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 op en neer
Hoe waaien de wimpels al heen en al weer.
Zijn knecht staat te lachten en roept ons reeds toe :
Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roe!
Och lieve Sint Nicolaas, och kom ook bij mij.
En rij dan niet stilletjes ons huisje voorbij.

Zwarte Piet ging uit fietsen
Zwarte Piet ging uit fietsen,
toen klapte zijn band.
Toen moest hij gaan lopen,
met de fiets aan zijn hand.
Hij kwam in 'n dorpje,
en zei tegen de smit:
"'k Geloof dat in mijn achterband
een pepernootje zit."
De smid moest hard lachen
en plakte zijn band.
Piet kan nu weer fietsen
door heel Nederland.
Hij fiets en hij fiets door regen en wind.
En brengt de cadeautjes bij ieder lief kind.
Zwarte Piet, wiede wiede wiet
Zwarte Piet, wiede wiede wiet.
Ik hoor je wel, maar ik zie je niet.
Wil je sint de groeten doen?
Gooi wat in mijn lege schoen.
Rom bom bom, wat hoor ik in de schoorsteen,
rom bom bom, wat hoor ik in de schoorsteen.
Rom bom bom, daar jheb je Zwarte Piet.
Rom bom bom, nu gooit hij pepernoten.
Rom bom bom, ik hoor hem wel, maar 'k zie hem niet.
Zwarte Piet, wat laat je mij toch schrikken,
zwarte Piet, wat laat je mij toch schrikken.
Zwarte Piet, dat mag jij niet.
Pietje, Pietje, zwart als roet 'k weet wel wat jij doet.
Pepernoten strooien, strooien, strooien.
Pietje, Pietje, zwart als roet 'k weet wel wat jij doet.
Pepernoten strooien, dat is goed.
Sinterklaas goed heilig man
Sinterklaas, goed heilig man!
Trek je beste tabberd an,
rij er mee naar Amsterdam,
van Amsterdam naar Spanje,
appeltjes van oranje,
appeltjes van de bomen
Sinterklaas zal komen!

