
 
Sinterklaasje kom maar binnen   Tekst en muziek: traditioneel Tekstbewerking: Cees West  

   Arrangement: Cees West Zang: Karin de Jongh 
Sinterklaasje en natuurlijk lieve Piet,  

luister heel goed naar ons mooie lied. 
Misschien heeft u nog even tijd, 
voordat u weer naar Spanje rijdt. 
Sinterklaasje kom maar 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 kind'ren bij. 
En we zingen en we springen en we zijn zo blij, 
want er zijn geen stoute kind'ren bij. 
 
De schimmel is verkouden Tekst en muziek: Cees West  

                                                                                                           Arrangement: Cees West Zang: Karin de Jongh 
De schimmel is verkouden, hij hie ha hoest. 
Hoe lang zal hij dit houden, hij snottert en hij proest. 
Hoe moet de Sint nu rijden, moet hij op een sleetje glijden? 
Of gaat ie op de fiets? 
Nee dat is toch helemaal niets. 
De schimmel is verkouden, hij hie ha hoest. 
Hoe lang zal hij dit houden, hij snottert…  
Hij snottert en hij proest HATSJIE! 
 
Snelle Piet ging uit fietsen  Tekst en muziek: traditioneel Tekstbewerking: Cees West  

     Arrangement: Cees West Zang: Karin de Jongh 
Snelle Piet ging uit fietsen, toen klapte zijn band. 
Hij moest toen gaan lopen met de fiets aan zijn hand 
Hij kwam in een dorpje en zei tegen de smid: 
"Ik geloof dat er in m’n achterband een pepernootje zit". 
 
De smid moest hard lachen en plakte zijn band. 
Piet kan nu weer fietsen door heel Nederland. 
Hij fietst en hij fietst door de regen en wind. 
En brengt de-e ca-a- deautjes bij ieder lief kind. 
 
Koppeltje duikelen       Muziek: traditioneel Tekst: Cees West 

      Arrangement: Cees West Zang: Karin de Jongh 
Koppeltje duikelen top! 
De gympieten staan op hun kop. 
Ze klimmen, klauteren, rennen heel vlug. 
Heel snel omhoog en weer t’rug. 
-- 
Koppeltje duikelen au! 
Wat is dat, wat krijgen we nou? 
Het gaat soms wel een keertje mis. 
Koppeltje duikelen au! 
-- 
Koppeltje duikelen ja! 
Sint Ni-co-laas roept hard: “Hoera!” 
Want alle Pieten zijn weer heel. 
Koppeltje duikelen ja! 
 
 


