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Zm cruns KoMT DE srooMBoor

ginds koml stoom - boot

Hii brengt ons Sint Ni - co - laas, ik zie

hup - pelt paard - ie

w^at - en
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boZie schijnt

(r|l^--.

men,

Mak-kers staah uw wild ge - ran! 't Heer - Lijk a - vondje is ge-

Sin - ter-

Vol ver - wach - ting klopt ons hart,

wie de gard,

ZTuIMAAN SCHIJNT DooR DE BoMEN

Wie de

ver - wach - ting klopt ons
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Srurnnxrars KMoENUE

Sin - ter-l<lazs ka - poen - tie, Gooi wat in mijn

schoen - tje, wal in

ie Sin - t$ - l<lazs - ie!

Gooi
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SrurnnraansJn, BoNNE

[e - ge, le - ge, ton-ne, Gooi wat in de hui - zetr, wij

knab-be - len mul - zen.

Sin - ter - klaza - je, bon - ne, bon - ne, bon - ne, Gooi wat in mijn



O, rou ER EENS KTJKEN

kom er eens ki - ken

schoen - tje vind,

die goe - de pop met krul - le - tjes

het han, Een snoe - zig kant en ldat, fuee

kaat-se - bal - len in eennet, Een let - ter van ban- ket-
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DaanwoRDT Aon DE ouuu *\ilaf,1

wordt aan de deur ge - klopt, ge - klopt,

ge - klopt, datr wordt aan de ge - klopt,

,,Wees ge

miin goe - de vrind,

Want, aJ. ben ik zwarl roet, 'kMeen het wel goed!"

zijn?
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Dn zer vN sINTERKTAAS

Sin - ter - ldaas, Sin - ter - l<laas, Sin - ter-

De zak van Sin - ter - l<laas, o jon - gens, ion - gens 't is zo'n

Daar stopt hii, dax stopt hii daar stopt hii blij van

he - le we - reld in!
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'k Hoop dat hii

Met, ja wist ik het r'rar.-

Want dat trou - we

SrurnnrqaAs rs JARrc

ia - rig 'kZet miin

r
dar heus wel
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Dnc sTNTERKTAASJE.

Dag Sin{er-klaas-je da d a a g ZwafiePiet

Dag Sin{er-klaas-je da^g daag Zwafie Piet
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