
Zonnige November zaterdag 
precies ter elfder ure 

Sinterklaas zei met 'n lach, 
‘'t kan nog ff duren’ 

voor mijn intocht hier begint. 
Nog te rustig op het Plein 

en weg was toen de goede Sint. 
Straks komt hier groot en klein 

Drechtje vond 't een goed idee, 
daarom beter wat later. 

Iedereen met de kinderen mee, 
eerst bij de brug aan het water, 

de drumband al van ver te horen, 
de politieauto vol ballonnen. 

Pieten met hun strooigoed scoren, 
capriolen mega goed verzonnen 

Rond Drechtje werd gewacht. 
Op de Sint die zeker komt, 

werden haar pepernoten gebracht 
en dorpse zaken opgesomd. 

Zoals een stoute poes, 
die de buurvrouw plaagt 

tegen haar raam pardoes 
overlast ongevraagd. 

Komt de burgemeester er aan 
voor Sint speciaal in Duivendrecht 

om bij Drechtje langs te gaan 
met waardering hier gezegd 
Drechtje blij met haar groet 

nog even winkelen, zei ze snel 
dat te horen doet zo goed 

Duivendrecht is nu in tel! 

Sinterklaas is in het dorp
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Drechtje spreekt:

informerend, 
opiniërend, 
objectief en 
transparant



Drumband en de Pieten 
dwars door de PLUS 

overal hun strooigoed lieten 
zelfs op haar sokkel dus. 

Herauten te paard 
met achter hun Amerigo 

de Sint in volle vaart 
In 't program stond het zo. 

Naar de Plaats der Dranken 
aangereikt een glaasje wijn 
en onder muzikale klanken 

overzag hij zo het Plein. 

Al die vrolijkheid om hem heen 
per slokje intens genot 

jong en oud, niemand alleen 
de verbondenheid zo groot. 

Toen de stoet was vertrokken 
richting versierde sportzaal 

de pepernoten nog onder haar rok-
ken 

Tevreden heel speciaal. 
De aandacht vanuit Ouderkerk 

aanmerkelijk gegroeid 
Van parkeren tot stratenmakerswerk 

't College zich ermee bemoeit. 

Sint hoort ook een kritische noot? 
Open dan maar de download. 

Zaken gaan niet iedereen vlug ge-
noeg. 

Sint laat hierbij weten deze keer 
dat waar Duivendrecht al jaren om 

vroeg 
Volgend jaar nog beter en meer! 

Belooft vanuit Spanje non stop. 
Best gemeentebestuur, 

let Sinterklaas heel goed op! 

Drechtje spreekt verder:

http://files.amstelbode.webnode.nl/200000000-313aa32348/Van%20Sint%20geen%20pepernoten,%20maar%20KOEKIE%20van%20eigen%20deeg.pdf
http://files.amstelbode.webnode.nl/200000000-313aa32348/Van%20Sint%20geen%20pepernoten,%20maar%20KOEKIE%20van%20eigen%20deeg.pdf

