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 lachen en roept ons reeds toe.
Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roe.

Oh, lieve Sint Nicolaas, kom ook eens bij mij.
En rijd dan niet stilletjes ons huisje voorbij.

Sinterklaasje bonne, bonne, bonne

Gooi wat in mijn lege, lege tonne

Gooi wat in mijn laarsje

Dank u Sinterklaasje

Zwarte piet ging uit fietsen, toen knapte zijn band.
Toen moest hij gaan lopen met de fiets aan zijn hand.

Hij kwam in een dorpje en zei tegen de smid.
Ik geloof dat er in mijn achterband een pepernootje zit.

De smid moest toen lachen en zei malle piet.
In jouw band zit een spijker, dat jij dat niet ziet.

Kom binnen, ga zitten, dan plak ik jouw band.
Dan kun jij weer fietsen door heel Nederland.

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.

Sinterklaas is jarig, ‘k zet mijn schoentje klaar.

Hoop dat hij ’t vol stopt, 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.

Hoor wie klopt daar kind’ren, hoor wie klopt daar kind’ren.
Hoor wie tikt daar zachtjes tegen ’t raam.
‘t Is een vreemdeling zeker, die verdwaald is zeker.
Zal hem snel eens vragen naar zijn naam.

Sint Nicolaas, Sint Nicolaas.
Breng ons vanavond een bezoek.

En strooi dan wat lekkers.
In één of andere hoek.

