01 Goedemorgen Sinterklaas

2

02 De vriend van ieder kind

3

03 Taai taai

4

04 Zwarte Piet, kijk goed uit!

5

05 Vergeten

6

06 Lieve Sinterklaas

7

07 Go Go Amerigo

8

08 Kijk, Sinterklaas is aangekomen

9

09 Kapoen

10

10 Hop caballito

11

Hop caballito (fonetisch)

12

Muziek en arrangementen van alle liedjes geschreven door Hans van der Heide. De teksten van de liedjes 2,
6 en 8 zijn geschreven door Joske van der Heide. Tekst en idee liedjes 1, 3, 5, 9 en 10: Marinus Hoogmoed.
Tekst liedjes 4 en 7: Rosa & Hans van der Heide. Mix & mastering door Silvia Vermeulen. Opgenomen in
oktober 2013 in studio’s: Moskou, Barn In The Meadow en Silvester.
Met dank aan: Joske van der Heide, Charli Green, Lior Kuperberg, Bert Damsma, Vincent Smeets, Ronald
Maas, Born Sanders, Rosa, Iris en Cato voor hun muzikale bijdrage. Ook bedanken wij Maria van den
Heuvel - Navas voor de “Spaanse check”.
Goedemorgen Sinterklaas is een BandEvent productie.

© 2013

pagina 1 van 12

Goedemorgen Sinterklaas
Tekst en idee: Marinus Hoogmoed, muziek en arrangement: Hans van der Heide

goeiemorgen Sinterklaas
goeiemorgen Sinterklaas
het is tijd om te beginnen
we gaan samen liedjes zingen
het is tijd om te beginnen
we willen dansen, lachen, springen
goeiemorgen Sinterklaas
goeiemorgen Sinterklaas
het is tijd om te beginnen
we gaan samen liedjes zingen
het is tijd om te beginnen
we willen dansen, lachen, springen
goedemorgen Sinterklaas
wat fijn dat u er bent
en heeft u goed geslapen?
we hebben zoveel bij te praten
maar het is tijd om te beginnen
we gaan samen liedjes zingen
het is tijd om te beginnen
we willen dansen, lachen, springen
goeiemorgen Sinterklaas
goeiemorgen Sinterklaas
Sinterklaas
Sin – ter – klaas!
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De vriend van ieder kind
Tekst: Joske van der Heide, muziek en arrangement: Hans van der Heide

er woont een oude man in Spanje die je vast wel kent
het is Sinterklaas, die ons elk jaar weer verwent
hij gaat met stoomboot, Piet en paard op weg naar Nederland
de kind'ren wachten daar op hem en schudden graag zijn hand
want in de ochtend weet je, ja het was die lieve Sint
stopt schoentjes vol met lekkers, is de vriend van ieder kind
want in de ochtend weet je, ja het was die lieve Sint
stopt schoentjes vol met lekkers, is de vriend van ieder kind
soms vind ik het wel spannend en ben best een beetje bang
durf niet zo hard te praten maar dat duurt nooit heel erg lang
want hij doet altijd aardig en weet alles over mij
we zingen samen liedjes en iedereen is blij
want in de ochtend weet je, ja het was die lieve Sint
stopt schoentjes vol met lekkers, is de vriend van ieder kind
want in de ochtend weet je, ja het was die lieve Sint
stopt schoentjes vol met lekkers, is de vriend van ieder kind
en dan op 5 december, ja dan is de grote dag
waarop je veel cadeautjes krijgt en lang opblijven mag
daarna is het voorbij, dat vind ik wel wat naar
zing ik "dag Sinterklaasje", zie ik je volgend jaar?
want in de ochtend weet je, ja het was die lieve Sint
stopt schoentjes vol met lekkers, is de vriend van ieder kind
want in de ochtend weet je, ja het was die lieve Sint
stopt schoentjes vol met lekkers, is de vriend van ieder kind
de vriend van ieder kind, de vriend van ieder kind
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Taai taai
Tekst en idee: Marinus Hoogmoed, muziek en arrangement: Hans van der Heide

het is bijna Sinterklaas
bijna, bijna, bijna
bijna Sinterklaas
bijna, bijna, bijna
bijna Sinterklaas
bijna, bijna Sinterklaas
iedereen wil pepernoten
iedereen wil letters van chocola
pé, pé, pepernoot
le, le, letters van chocola
iedereen wil suikerbeesten
iedereen wil kikkers van marsepein
sui, sui, suikerbeest
ki, ki, kikkers van marsepein
maar ik niet, nee ik niet, nee ik niet, nee ik niet
nee ik niet, nee ik niet, nee ik niet, nee – ik – niet
ik wil
taai, taai
taai, taai, taai
taai, taai, taai – taai
ik wil
taai, taai
taai, taai, taai
taai, taai, taai – taai
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Zwarte Piet, kijk goed uit!
Tekst: Rosa & Hans van der Heide, muziek en arrangement: Hans van der Heide

Zwarte Piet, kijk goed uit
val maar niet, uit het gootje
Zwarte Piet, kijk goed uit
want ik wil straks wel een cadeautje
weet je zeker dat je het dak op durft?
ook al is er sneeuw of regen
weet ik zeker dat als ik wakker word
ik wel iets heb gekregen
Zwarte Piet, kijk goed uit
val maar niet, uit het gootje
Zwarte Piet, kijk goed uit
want ik wil straks wel een cadeautje
en voor ik strakjes slapen ga
wil ik toch wel zeker weten
dat als ik morgen wakker word
je mij niet bent vergeten
een cadeautje
een pepernootje
een cadeautje
een pepernootje
een cadeautje
een pepernootje
een cadeautje
een pepernootje
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Vergeten
Tekst en idee: Marinus Hoogmoed, muziek en arrangement: Hans van der Heide

Sinterklaas, is thuis in Nederland
maar Sinterklaas, heeft geen huis in Nederland
waar slaapt hij dan? wil iedereen weten
gister wist ik het nog, maar vandaag
ben ik dat vergeten
ik wil het zo graag weten
vergeten
ik wil het zo graag weten
vergeten, vergeten, vergeten, vergeten
het was daar! bij die blauwe deur
of nee blauw, is niet de juiste kleur
die deur was groen! of rood misschien
op nummer zeven, acht, negen of tien!
vergeten, vergeten, vergeten, vergeten
Sinterklaas, is thuis in Nederland
maar Sinterklaas, heeft geen huis in Nederland
waar slaapt hij dan? wil iedereen weten
gister wist ik het nog, maar vandaag
ben ik dat vergeten
ik wil het zo graag weten
vergeten
ik wil het zo graag weten
vergeten, vergeten, vergeten, vergeten
vergeten (la, la, la, la), vergeten (la, la, la, la)
vergeten (la, la, la, la), vergeten (la, la, la, la)
vergeten (la, la, la, la), vergeten (la, la, la, la)
vergeten (la, la, la, la), vergeten (la, la, la, la)
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De vriend van ieder kind
Tekst: Joske van der Heide, muziek en arrangement: Hans van der Heide

lieve lieve Sinterklaas
wat fijn dat u er bent
wij vinden het zo spannend
dat u alle kind'ren kent
en ieder jaar beleeft u weer een spannend nieuw verhaal
maar toch komt ‘t altijd weer goed weten wij allemaal
lieve lieve Zwarte Piet
wat werk jij toch weer hard
je bakt de pepernootjes bruin
en nooit worden ze zwart
en ieder jaar beleef jij weer een spannend nieuw verhaal
maar toch komt ’t altijd weer goed weten wij allemaal
op weg naar Nederland was er van alles aan de hand
de boot ging op en neer, het was verschrikkelijk slecht weer
de cadeautjes, pepernootjes vielen bijna in de zee
we deden wat we konden maar het zat gewoon niet mee
de storm ging toch weer liggen, de stoomboot legde aan
de Sint en al zijn Pieten konden toen het land ingaan!
lieve lieve Sinterklaas
wat fijn dat u er bent
wij vinden het zo spannend
dat u alle kind'ren kent
en ieder jaar beleeft u weer een spannend nieuw verhaal
maar toch komt ‘t altijd weer goed weten wij allemaal
weten wij allemaal, weten wij allemaal
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Go Go Amerigo
Tekst: Rosa & Hans van der Heide, muziek en arrangement: Hans van der Heide

Go, Go, Amerigo
Go, Go, Amerigo
Go, Go, Amerigo
zonder jou was Sinterklaas
jammer maar helaas
een feest zonder cadeau
Go, Go (tiekedoem, tiekedoem, tiekedoem, tiekedoem)
Go, Go (tiekedoem, tiekedoem, tiekedoem, tiekedoem)
Go, Go (tiekedoem, tiekedoem, tiekedoem, tiekedoem)
jiihaah!
hij loopt over de daken
de dakpannen gaan kraken
hij loopt door weer en wind
op weg naar ieder kind
Go, Go, Amerigo
Go, Go, Amerigo
Go, Go, Amerigo
zonder jou was Sinterklaas
jammer maar helaas
een feest zonder cadeau
Go, Go (tiekedoem, tiekedoem, tiekedoem, tiekedoem)
Go, Go (tiekedoem, tiekedoem, tiekedoem, tiekedoem)
Go, Go (tiekedoem, tiekedoem, tiekedoem, tiekedoem)
jiihaah!
als jij in de manege
rond was blijven sjezen
was jij nooit hier gekomen
voor het feest van onze dromen
Go, Go, Amerigo
Go, Go, Amerigo
Go, Go, Amerigo
zonder jou was Sinterklaas
jammer maar helaas
een feest zonder cadeau
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Kijk, Sinterklaas is aangekomen
Tekst: Joske van der Heide, muziek en arrangement: Hans van der Heide

in een jaar zijn héél veel dagen die voor mij bijzonder zijn
mijn verjaardag is een feest en ook de kerst is reuze fijn
maar één dag is toch écht het allertofste voor elk kind
drie maal raden het is de verjaardag van de Sint
want Sint is super, Sint is cool, meng je in het feestgewoel
alle lieve kind’ren zingen mee:
kijk, Sinterklaas is aangekomen, onze stad vergeet hij niet
hij heeft voor ons iets meegenomen in de zak van Zwarte Piet
kijk, Sinterklaas is aangekomen, onze stad vergeet hij niet
hij heeft voor ons iets meegenomen in de zak van Zwarte Piet
in een jaar zijn héél veel dagen die voor mij bijzonder zijn
mijn verjaardag is een feest en ook de kerst is reuze fijn
maar één dag is toch écht het allertofste voor elk kind
drie maal raden het is de verjaardag van de Sint
want Sint is super, Sint is cool, meng je in het feestgewoel
alle lieve kind’ren zingen mee:
kijk, Sinterklaas is aangekomen, onze stad vergeet hij niet
hij heeft voor ons iets meegenomen in de zak van Zwarte Piet
kijk, Sinterklaas is aangekomen, onze stad vergeet hij niet
hij heeft voor ons iets meegenomen in de zak van Zwarte Piet
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Kapoen
Tekst en idee: Marinus Hoogmoed, muziek en arrangement: Hans van der Heide

Sinterklaas is een man met een mijter en een baard
Sinterklaas is een man met een tabberd en een paard
Sinterklaas is een man, stopt cadeautjes in je schoen
tot hier kan ik het volgen
maar wat betekent toch: kapoen, kapoen
ja wat betekent dat? kapoen, kapoen
ja wat betekent dat? kapoen, kapoen
en wat betekent: gard, gard, gard?
gard, gard, gard, ja wat betekent dat?
gard, gard, gard, ja wat betekent dat?
gard, gard, gard, ja wat betekent dat?
gard, gard, gard, gard
kapoen - kapoen, kapoen - kapoen, kapoen - kapoen, kapoen - kapoen
vol verwachting klopt ons hart
wie krijgt de koek, wie krijgt de gard?
kapoen - kapoen, kapoen - kapoen, kapoen - kapoen, kapoen - kapoen
gard, gard, gard, ja wat betekent dat?
gard, gard, gard, ja wat betekent dat?
gard, gard, gard, ja wat betekent dat?
gard, gard, gard, gard
vol verwachting klopt ons hart
wie krijgt de koek, wie krijgt de gard?
vol verwachting klopt ons hart
wie krijgt de koek, wie krijgt de gard?
gard, gard, gard, ja wat betekent dat?
gard, gard, gard, ja wat betekent dat?
gard, gard, gard, ja wat betekent dat?
gard, gard, gard, gard
kapoen - kapoen, kapoen - kapoen, kapoen - kapoen, kapoen - kapoen
makkers staakt uw wild geraas
makkers staakt uw wild geraas
makkers staakt uw wild geraas
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Hop caballito
Tekst en idee: Marinus Hoogmoed, muziek en arrangement: Hans van der Heide

hop, caballito
hop, caballito
hop, caballito
hop, caballito
hop, caballito
hop, caballito
San Nicolás se monta en su caballito blanco
su caballito blanco
hop, caballito
hop, caballito
hop, caballito
hop, caballito
hop, caballito
hop, caballito
San Nicolás se monta en su caballito blanco
su caballito blanco
todos los niños creeen en San Nicolás
todos los niños creeen en San Nicolás
todos los niños creeen en San Nicolás
todos los niños creeen en San Nicolás
todos los niños creeen en San Nicolás
todos los niños creeen en San Nicolás
San Nicolás se monta en su caballito blanco
su caballito blanco
hop, caballito (16x)
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Hop caballito (fonetisch)
Tekst en idee: Marinus Hoogmoed, muziek en arrangement: Hans van der Heide

op, cabajito
op, cabajito
op, cabajito
op, cabajito
op, cabajito
op, cabajito
San Nicolaas se-mon-ta en-soe cabajito blanco
soe cabajito blanco

hop, paardje

Sinterklaas rijdt op zijn witte paardje
zijn witte paardje

op, cabajito
op, cabajito
op, cabajito
op, cabajito
op, cabajito
op, cabajito
San Nicolaas se-mon-ta en-soe cabajito blanco
soe cabajito blanco
todos los ninjos kreejen en San Nicolaas
todos los ninjos kreejen en San Nicolaas
todos los ninjos kreejen en San Nicolaas
todos los ninjos kreejen en San Nicolaas
todos los ninjos kreejen en San Nicolaas
todos los ninjos kreejen en San Nicolaas
San Nicolaas se-mon-ta en-soe cabajito blanco
soe cabajito blanco

alle kinderen geloven in Sinterklaas

op, cabajito (16x)
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