


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. 

 
Kijk, Piet staat te lachen 
en roept naar de kant: 
‘Ik heb genoeg lekkers 
voor heel Nederland!’ 
O lieve Sint Nicolaas, 
kom ook eens bij mij. 
En rij toch niet stilletjes 
ons huisje voorbij.

3



Wie komt er alle jaren, 
Daar heel 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!

HET HUIS VAN 
SINTERKLAAS

NIJMEGEN
Ontdek Het Huis van Sinterklaas en behaal je 
Pietendiploma! De Sint verblijft samen met zijn 
Pieten van woensdag 22 november tot en met 

zondag 3 december in het centrum van Nijmegen. 

Bezoek de verschillende locaties via de looproute 
en ontdek allerlei leuke opdrachten! 

 Kijk op onze website 
www.hethuisvansinterklaas.nl/centrum-nijmegen/ 

voor meer informatie. Tot dan!

HET

Wie komt  
er alle Jaren
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Sinterklaas kapoentje, 
Gooi wat in mijn schoentje, 
Gooi wat in mijn laarsje, 
Dank je Sinterklaasje! 
 
Sinterklaasje bonne bonne bonne, 
Gooi wat in mijn lege lege tonne, 
Gooi wat in mijn laarsje, 
Dank je Sinterklaasje!

Grote Markt 26, 6511 KB Nijmegen

DE WAAGHHAP
zondag t/m vrijdag

check de waaghhap v/d week

voor- en hoofdgerecht 

 

+nagerecht

€ 9,95

€ 12,95

024-3600809 
waagh.nijmegen@gmail.com 

facebook.com/dewaagh 
www.dewaaghnijmegen.nl

Sinterklaas  
Kapoentje
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Sinterklaasje kom 
maar binnen

DE NIJMEEGSE

Ik weet waar Sint  
zijn boeken koopt!

Kannenmarkt 27 Nijmegen , TEL : 024 324 0096

Sinterklaasje, 
kom maar binnen met je Piet, 
want we zingen allemaal blij een lied. 
Misschien heeft u wel even tijd, 
voordat u weer naar Spanje rijdt. 
 
Kom dan maar even bij ons aan 
en laat uw paardje maar buiten staan. 
En we zingen en we springen  
en we zijn zo blij, 
en we dansen samen,  
zij aan zij. 
 
En we zingen en we springen  
en we zijn zo blij, 
en we dansen samen,  
zij aan zij
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Zie de maan schijnt door de bomen. 
Makkers, staakt uw wild geraas 
Het heerlijk avondje is gekomen, 
’t avondje van Sinterklaas. 
 
Vol verwachting klopt ons hart 
‘t Grote feest gaat weer van start 
Vol verwachting klopt ons hart 
‘t Grote feest gaat weer van start 
 
O wat fijn zal ’t zijn te spelen 
met die mooie, nieuwe trein. 
Eerlijk zullen we alles delen. 
Chocola en marsepein. 
 
Sinterklaas, wij zitten klaar. 
Komt u langs bij ons dit jaar? 
Sinterklaas, wij zitten klaar. 
Komt u langs bij ons dit jaar?

Zie de maan schijnt 
door de bomen
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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. 
Het is de goede Sint. 
Hij is hier voor jou en mij. 
Kom er maar bij! 
 
Want die lieve Sinterklaas, 
Sinterklaas, Sinterklaas, 
heeft voor jou, mijn kleine baas, 
vast een cadeau. 
Kent jouw verlanglijstje. 
Wees maar niet bang, meisje. 
Hij maakt alle kinderen blij. 
Kom er maar bij!

Daar wordt aan 
de deur geklopt
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SNOEPERIJ & KINDERCAFE 
Stikke Hezelstraat 10 

6511JX Nijmegen

O, kom er eens kijken, 
wat ik in mijn schoentje vind. 
Alles gekregen van die lieve Sint. 
Een pop met vlechten in het haar. 
Een toverdoos voor een goochelaar. 
En chocomunten in een net. 
Een letter van banket.

O, kom er eens kijken, 
wat ik in mijn schoentje vind. 
Alles gekregen van die lieve Sint. 
 
O, kom er eens kijken, 
wat ik in mijn schoentje vind. 
Alles gekregen van die lieve Sint. 
Een boekje met een pen erbij. 
Een doos met blokken, ook voor mij. 
Een teddybeertje voor bij m’n bed. 
Een letter van banket. 
 
O, kom er eens kijken, 
wat ik in mijn schoentje vind. 
Alles gekregen van die lieve Sint.

O kom er eens kijken
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Zwarte 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. 
 
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.

Zwarte piet  
ging uit fietsen

Sinterklaas

ZIN 
IN  
SINT
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Sinterklaas is jarig. 
Ik zet mijn schoentje klaar. 
’k Hoop dat er iets in komt. 
Wat? Ja, wist ik het maar. 
Hier zet ik wat water, 
daar wat hooi voor ’t paard. 
Want dat trouwe beestje 
is het heus wel waard.

 
Als ik straks ga slapen, 
komt de goede Sint. 
’k Hoop dat hij in ’t donker 
wel ons huisje vindt. 
’t Paard is zwaar beladen. 
Piet stapt dapper voort. 
Wijst naar onze schoorsteen, 
hij heeft mijn liedjes gehoord.

Sinterklaasje is jarig
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Hoe avontuurlijk kun jij op de foto staan?
Download de photo booth props op geldersestreken.nl/avontuur 

en deel je leukste foto op #GrootGeldersAvontuur.

Ga op Groot Gelders 
Avontuur!

RBT KAN Sinterklaasoptocht Nijmegen.indd   1 16-10-17   10:25

De zak van Sinterklaas,  
Sinterklaas, Sinterklaas, 
De zak van Sinterklaas, 
o jongens, jongens ‘t 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 jongens, jongens ‘t 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.
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De Zak van Sinterklaas



 

Sinterklaas wil dansen 
dansen heel de dag 
dansen met de sterren 
met een gulle lach 
wil je met hem mee doen? 
grijp dan nu je kans 
en dans met sinterklaas 
de sinterklazendans 
 
van je pie paa pepernoot 
mie maa marsepijn 
spie spaa speculaas 
mie maa manderijn 
pie paa pepernoot 
mie maa marsepein 
sinterklaas wil dansen 
want dansen vindt hij fijn
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Sinterklaas wil dansen





Dag Sinterklaasje dag dag 
Dag dag Zwarte Piet 
Dag Sinterklaasje dag dag 
Luister naar ons welkomstlied 
 
Dag Sinterklaasje dag dag 
Dag dag Zwarte Piet 
Dag Sinterklaasje dag dag 
Luister naar ons afscheidslied
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Refrein:

Dag Sinterklaas, dag Sinterklaas,  
wat fijn dat U er bent! 
Hier in de oudste stad van ’t land,  
dat is toch heel bijzonder. 
Het is en blijft een wonder!  
De kade vol met mensen,  
ja iedereen heeft wensen. 
Voor U een heel karwei, de kinderen zijn blij. 
De Waalbrug lacht en kijkt ons toe, 
na 75 jaar nog lang niet moe!  
Refrein.... 
En Piet loopt met gemak, ja over elk dak. 
St. Stevens of Stadhuis,  
zo zachtjes als een muis. 
De kind’ren slapen, horen u niet 
En daarom zingen wij voor u dit lied!
 
Refrein.... 
De Waal stroomt naar de zee,  
wat bracht u voor ons mee? 
De pakjesboot zit vol,  
ons hartje slaat op hol. 
De spanning stijgt van Noord tot Zuid. 
Dus zingen wij dit lied voor u heel luid:  
Refrein....

Dag SinterklaasjeSinterklaaslied Nijmegen




