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Vandaag is het de grote dag want Sinterklaas komt naar de stad. En zoals elk jaar maakt de stad Sint-
Niklaas er een groot feest van.  

Rosalie kijkt er al naar uit. Samen met haar oma gaan ze zoals elk jaar de Sint verwelkomen. Het zal druk 
zijn vandaag want de ganse stad is al afgezet. Speciaal voor de komst van Sinterklaas en zijn pieten.  

Rosalie speelt nog wat met haar poppen.  

‘Kom, maak je klaar Rosalie,’ zegt haar oma. ‘We gaan naar de Sint.’  

‘Misschien krijg je een nieuwe pop van de Sint.’ 

Algauw springt Rosalie recht en stopt ze haar poppen in een grote doos.  

‘Niet weglopen hoor.’  

‘Ik ga samen met oma naar de Sint en misschien breng ik een speelkameraadje mee.’ 

Rosalie zet snel haar muts op en samen vertrekt ze met haar oma naar de stad. 

Er zijn nog niet veel mensen. Wel veel kindjes.  

‘Kijk, zwarte piet!,’ roept Rosalie.  

Haar oma ziet het ook. ‘Kom we gaan er heen. Dan krijg je vast een koekje.’ 

‘Neen oma ik wil geen koekje.’ ‘Ik wil de Sint zien,’ antwoordt Rosalie. 

‘En ik wil zo graag mijn tekening afgeven.’ 

‘Dat zal je straks wel kunnen doen,’ antwoordt oma. 

‘Alle kindjes kunnen straks bij de Sint gaan,’ zegt ze. 

‘Kom nu maar.’ ‘We gaan eerst naar het speelplein.’ 

Samen met haar oma gaat ze naar het speelplein. 

Rosalie kijkt in het rond. Maar er is ook nog geen Sint te zien. 

Haar oma wordt een beetje boos.  

‘Hij komt wel!’  

‘Je moet geduld hebben.’ ‘De Sint heeft zoveel kindjes.’ ‘Iedereen wil door hem gegroet worden.’ 

‘Ok,’ zegt Rosalie. En ze stappen wat verder. Iets verder op staat een kraam met warme wafels.  

‘Oma, mag ik een wafel?,’ vraagt ze. 

‘Is goed, maar dan moet je braaf wachten op de Sint hé.’ ‘Dan zing ik met je mee.’ 

‘Ok,’ oma.  

‘Ze komen aan bij het kraam.’ 

‘Mmm, wat ruiken de wafels heerlijk.’ ‘Mag ik er twee oma?’ 

‘Neen, 1 wafel met slagroom.’ 

‘Neen oma, niet met slagroom.’ ‘Dan zonder slagroom.’ 

‘Met heel veel slagroom,’ roept Rosalie. 



‘Dag meneer, ik wil een grote wafel met heel veel slagroom.’ 

‘Komt voor mekaar jonge meid,’ zegt de verkoper enthousiast. 

‘Jij komt vast naar de Sint kijken.’ 

‘Ja, maar ik zie hem nog niet.’ 

‘Nog een beetje geduld.’ ‘Hij heeft het heel druk!’ ‘Hij komt wel!’ 

Ondertussen staat oma op de uitkijk. 

‘Wil je oma ook een wafel?,’ vraagt hij. 

‘Ja hoor.’ ‘Ze staat op de uitkijk.’ ‘Is dat niet lief van haar?’ 

‘Zo kan ik misschien als eerste bij de Sint gaan,’ lacht Rosalie. 

‘Wat lief van je oma,’ zegt hij. 

Rosalie knikt met haar hoofd. ‘Ja hé, ik heb de allerliefste oma van de hele wereld!,’ roept ze luid. 

‘Ik zie het!,’ zegt hij. 

‘Alstublieft jonge meid, hier zijn de wafels.’ ‘En met heel veel slagroom!’ 

‘Smakelijk.’ ‘En als je goed kijkt is hier naast mijn kraam een bankje.’ ‘Zo hoeven jullie niet te blijven 
rechtstaan.’ 

Rosalie haalt haar centjes uit haar jaszak. ‘Laat maar jonge meid.’ 

‘Is een geschenkje van mij.’ ‘Is met heel veel liefde gebakken.’ 

‘Als de Sint naar Sint-Niklaas komt, dan moeten wij ook eens iets speciaals doen hé,’ lacht hij. ‘De Sint 
bezorgt ons al zoveel geschenkjes.’ 

Rosalie kijkt de verkoper verdrietig aan. ‘Bij mij is de Sint nog niet geweest hoor.’ ‘Ik ben nochtans heel 
braaf geweest en mijn schoen staat al.’ 

‘Is goed jonge meid.’ ‘Hij komt wel.’ 

‘Als je hem ziet, moet je voor hem zingen.’ ‘Je kent het vast wel.’ ‘Dag Sinterklaasje’. 

‘Ja hoor, dat hebben we geleerd op school,’ zegt Rosalie. 

‘Wel dan, dan komt hij vast bij je op bezoek.’ 

‘Veeg maar je traantjes, eet je wafel op en maak er een leuke dag van.’ 

‘Ok, roept Rosalie.’ 

Samen stappen ze tot bij het bankje en eten ze hun wafel op. 

Rosalie zwaait nog een keer naar de verkoper en stapt dan door naar het huis van de Sint. 

‘Maar oma, ik wil nog een liedje zingen voor de Sint,’ zegt ze. 

Oma kijkt op haar uurwerk en ziet dat het bijna tijd is om naar de Sint te gaan. 

‘Kom we vertrekken.’ Sinterklaas wordt verwelkomd op een andere plaats. 

Samen stappen ze door naar de andere plaats. 

‘Ik hoop maar dat de Sint mij ziet’, zegt Rosalie. 

‘Maar natuurlijk,’ antwoordt oma. 

‘Hij vergeet geen enkel braaf kindje.’ ‘Dus ook jij niet.’ 

Rosalie moet lachen. ‘Krijg ik dan een nieuwe pop van de Sint,’ vraagt ze. 

‘Rosalie, niet beginnen hé.’ ‘Je hebt zopas een wafel gekregen.’ 



‘Neen dat heb ik gekregen van de stad Sint-Niklaas.’ ‘Niet van Sinterklaas.’ 

‘Ik heb een mooie pop gevraagd.’ 

‘Die zal je wel krijgen.’ ‘Kom nu maar.’ ‘En veeg maar je tranen weg want de Sint gaat dat zien.’ ‘En wenende 
kindjes krijgen ook geen geschenkjes.’ 

‘Moh zeg,’ weer niet, antwoordt Rosalie. 

‘Maar jawel, ik plaag je een beetje.’ 

‘Ga je meezingen oma?,’ vraagt Rosalie. 

‘Neen hoor, de Sint zou nogal met mij lachen.’ 

‘Dat zal hij niet doen.’ ‘Hij zal blij zijn als hij oma’s hoort zingen,’ antwoordt Rosalie. 

‘Ok is goed, ik zing mee,’ zegt oma. 

‘En wat gaan we zingen?,’ vraagt oma. 

‘Dag Sinterklaas.’ Oma moet lachen.  

Hij zal nogal opkijken. 

‘Ik denk het ook,’ zegt Rosalie. ‘Je kan zo goed zingen.’ 

‘En misschien mag je volgend jaar mee naar Spanje om één van zijn pieten te zijn,’ lacht Rosalie. 

‘Haha, Ik ben daar al veel te oud voor. Sinterklaas heeft jonge sterke pieten nodig!’ 

‘Juist! Iemand zo als jij.’ 

‘Kom Rosalie. Je maakt een grapje.’ 

‘Neen, ik maak geen grapje.’ ‘Ik zeg dat omdat jij de sterkste oma bent van de hele wereld!’ 

Plots komt de Sint er aan. 

Kom hier maar staan, dan kan de Sint je zien. 

Rosalie en haar oma gaan naast elkaar staan. 

Er staan nog heel veel kindjes te wachten. En allemaal beginnen ze het lied ‘Dag Sinterklaas’ te zingen. 

De Sint en zijn pieten naderen oma en Rosalie.  

Zijn pieten doen heel zot, eentje gaat zelfs op zijn hoofd staan. 

Hij stopt koekjes en snoepjes in de handtas van oma. 

Kijk oma, hoe zot die zijn! Oma moet lachen. 

Oma en Rosalie zingen en dansen mee!  

Sinterklaas komt eindelijk bij Rosalie. Hij geeft haar een hand. 

‘Dag jonge meid, wie ben jij?,’ vraagt Sinterklaas.  

‘Dag Sinterklaas’ zegt ze, ik ben Rosalie. ‘En ik ben heel braaf geweest.’ 

‘Ben jij heel braaf geweest?’ ‘En wat wil je van de Sint?,’ vraagt hij. 

‘Maar ik heb je toch een brief geschreven,’ antwoordt Rosalie. 

‘Ik heb die gekregen.’ ‘Maar ik weet niet meer wat daar allemaal in staat hoor.’ ‘Er zijn zoveel kinderen.’ 
‘Sinterklaas is al heel oud en het onthouden gaat niet zo gemakkelijk meer.’ 

‘Zeg het nog eens aan de Sint.’  

Enkele pieten gaan dichter bij de Sint staan.  

En ze doen alweer zot. Rosalie moet luid lachen. ‘Wat heb jij toch zotte pieten,’ zegt ze.  



‘Ja, dat zijn inderdaad zotte pieten.’ ‘Maar heel brave pieten.’ ‘Ze doen alles wat ik vraag.’ ‘Zoals mijn kamer 
opruimen.’ ‘De afwas, enzovoort.’ ‘Alles wat jij ook kan doen.’ ‘Ruim je vaak je kamer op?,’ vraagt de Sint aan 
Rosalie. 

‘Ja hoor, Sinterklaas,’ antwoordt Rosalie. 

‘En de afwas?’ Nee, dat doet oma.’ 

‘Dat is voor grote mensen,’ lacht Rosalie. 

‘Inderdaad.’ ‘En wat stond er in je brief?,’ vraagt hij. 

Rosalie wordt een beetje rood.  

‘Ik wil zo graag een pop hebben. Een speelkameraadje voor mijn andere poppen.’ 

‘En moet dat een mooie pop zijn, zo met blond haar of bruin haar?,’ vraagt hij. 

‘Eu, ja. Dat mag.’ ‘Als het maar een mooie pop is.’ Want mijn andere poppen zijn allemaal mooie poppen.’ 

‘En het moet ook een brave pop zijn,’ zegt ze nog na. 

‘De Sint kijkt Rosalie recht in de ogen.’  

‘Maar wij hebben alleen maar brave poppen,’ zegt Sinterklaas. 

‘Dan mag ze komen!,’ roept Rosalie luid. 

‘Ze is verkocht!’ ‘Oma haal maar je centjes uit!,’ roept ze.  

‘Neen, roept Sinterklaas.’ ‘Uw oma moet helemaal niets betalen.’ ‘Elk kind krijgt van mij geschenkjes.’ 
‘Daarom heet het ‘De dag van Sinterklaas’. 

‘Oh ja is juist!,’ antwoordt Rosalie. 

‘Oma wat wil jij van de Sint?,’ vraagt ze. 

‘Ik moet helemaal niets hebben.’ ‘Dat is alleen maar voor de kindjes,’ zegt ze. 

‘Neen, lieve vrouw.’ ‘Jij bent een heel lieve oma en vandaag krijg jij wel een geschenkje van mij,’ zegt 
Sinterklaas. 

‘Oh, wat leuk,’ antwoordt ze. 

‘Ik trakteer je op een lekkere wafel met veel slagroom.’ ‘Is dat een mooi geschenk?’ ‘Ik breng de pop tot bij 
Rosalie en voor u een wafel.’ 

‘Wat denk je?,’ vraagt hij. 

Oma kijkt naar Rosalie. ‘Ja, is goed zeker.’ ‘Want een geschenk mag je nooit weigeren,’ zegt oma. 

‘Helemaal goed!,’ Roept een zwarte piet luid. 

En hij loopt snel naar het wafelkraam.  

Enkele minuten later is hij er terug met een grote berg wafels. 

‘1 wafel zwarte piet,’ zegt de Sint. 

‘Ja, Sinterklaas, ik kon er niets aan doen.’ ‘Ik had zo’n honger.’ ‘En hier in de stad zijn er vandaag zoveel 
leuke mensen dat ze allemaal een warme wafel verdienen.’ ‘Vandaar dat ik er zoveel heb meegebracht.’ 

De Sint schudt met zijn hoofd. ‘Dat had je toch niet moeten doen,’ zegt hij. 

‘Oh jawel,’ lacht zwarte piet. 

‘Als de stad Sint-Niklaas trakteert dan moeten we dat meepikken hé Sinterklaas,’ lacht hij. 

Iedereen moet lachen en gaat weer aan het zingen! 

 



‘Dag Sinterklaasje, daag, daag, daag, zwarte piet.’ 

‘Dag Sinterklaasje, daag, daag, daag, luister naar dit afscheidslied.’ 

 

Sinterklaas pinkt een traantje weg. 

‘Ik zal jullie nooit vergeten,’ zegt hij. 

‘Jullie zijn allemaal heel lieve mensen.’ 

‘Ik denk nog veel aan jullie.’ 

‘En als ik terug in Spanje ben, dan schrijf ik in mijn grote boek: 

 

‘Sint-Niklaas mijn lievelingsstad.’ 

‘Ik heb er heel veel aan gehad.’ 

‘Hier keer ik volgend jaar opnieuw terug.’ 

‘Maar nu enkele dagen vroeger zodat ik nog meer vriendelijke mensen leer kennen.’ 

 

Alle pieten gaan aan het dansen en vertrekken samen met de Sint naar het huis van de Sint. 

‘Komen jullie nog na?,’ vraagt hij. 

‘Ik denk het niet hoor,’ antwoordt Rosalie. 

‘Oma zal moe zijn.’ ‘Maar als ik oma mooi heb ondergestopt dan kom ik wel nog eens alleen,’ lacht ze. 

‘Niets van!,’ zegt haar oma. 

‘We gaan nog mee naar het huis van de Sint en nadien kruip jij in je bedje.’ 

‘Neen, lacht zwarte piet.’ ‘Straks gaat oma met je spelen. Die mooie pop zal wel al aangekomen zijn!,’ lacht 
hij. 

Rosalie en oma wandelen nog mee tot bij het huis van de Sint. 

Nu zijn ze wel heel moe en gaan naar huis. 

‘Dag Sinterklaas,’ roepen ze nog na.  

‘Tot de volgende keer!’ 

‘Dag lieve mensen, tot hier op het plein!’ 

‘Ik hoop dat jullie er volgend jaar weer bij zijn!’ 


