
Voorbeeld sinterklaasgedichten 
 

Lieve Elly 
 

Sinterklaas en zijn pieten wilden dit jaar ook iets aan jou geven, 
want dit huis telt veel mensen. Soms vijf, soms zes of zelfs zeven! 

Soms drie dames, soms maar één, 
een paar van die pubers en je bent nooit alleen. 

 
Sint geeft je wat lekkers om van te smullen, 
en geef het maar niet aan die jonge knullen! 
Iets moois om te maken en naar te kijken, 

want je staat echt niet de hele dag te strijken! 
Jij bent graag bezig en in de weer, 
Piet vind jou wel een toffe peer. 

 
Geniet ook maar van een lekker luchtje, 

Als ik maar niet wordt geparfumeerd, zucht je. 
Nee, al dat gefriemel met parfum is niks voor jou, 

daaraan erger jij je blauw! 
Daarom iets waar je altijd wel wat aan hebt, 

zodat je niet wordt genept. 
 

Sint en Piet wensen je een gezellig avondje met het hele stel, 
en tot volgend jaar, vaarwel! 

 
Sint en zijn pieten. 

 
 
 
 
 
 
 



Voor Gerard 
 

Erg origineel was Gerards verlanglijst niet; 
Ongeveer hetzelfde wat je elk jaar weer ziet. 
Hoopvol richtten de pieten zich tot de Sint 

Wat hij er nou toch weer van vindt. 
 

Met een grote koek zitten we meestal wel goed, 
Maar hoe houden we Gerard voor de rest nog zoet? 

Het autodashboard was nodig toe aan een beurt 
Maar daarover heb je te lang gezeurd. 

Aan saaie cadeautjes gaan we niet beginnen 
We kunnen best zelf iets verzinnen. 

 
Koken blijft Gerards favoriete bezigheid 
Dus eens kijken wat hij nog meer bereidt! 

Lekker lui zijn op de bank is ook fraai 
Dan komt Simba weer langs voor een aai. 

 
Stiekem is Gerard net een groot kind; 

Eens zien wat hij van zijn nieuwe speelgoed vind. 
Naast hond Simba zijn er ook nog wat vissen, 

Die jij echt niet kunt missen. 
In de winter is het buiten veel te koud 

Vandaar dat Gerard ze graag binnen houdt. 
 

Nu gaan we maar hopen en beven 
Dat we Gerard de goede cadeaus geven. 
Dus val maar aan en scheur het papier 

En we wensen je veel plezier! 
 

Groeten van Sinterklaas en zijn pieten. 
 
 


