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Zie ginds komt de stoomboot

Tik tak, tik tak. Buiten regent het, maar Woezel en Pip liggen lekker droog 

in hun hok. Woezel kijkt vol verwachting naar buiten. 

‘Nu gaat er iets leuks gebeuren,’ zegt hij.

‘Huh, waarom?’ vraagt Pip.

‘Nou, het regent. Dat is stom. En er gebeurt altijd iets leuks vlak nadat het 

stom is.’

‘Woezel en Pip!’ roept Tante Perenboom. ‘Komen jullie? Iedereen is er al.’

‘Iedereen is er al?’ zegt Pip verbaasd. ‘Wat is er dan?’

‘Ik zei het toch.’ Woezel is in twee sprongen buiten. ‘Nu gaat er iets leuks 

gebeuren.’

‘Fijn dat jullie er zijn,’ zegt Tante Perenboom als Woezel en Pip zich bij hun 

vriendjes hebben aangesloten. Samen schuilen ze onder Tantes takken. 

‘Gelukkig is het hier lekker droog,’ zegt Woezel. Hij schudt het water uit 

zijn vacht.

‘Woezel toch,’ zegt Tante Perenboom. ‘Nu zijn we allemaal weer nat.’

Woezel kijkt geschrokken naar zijn vriendjes. 

‘Oeps. Sorry, Tante.’

‘Om het goed te maken,’ zegt Tante Perenboom, ‘mag jij ons vertellen wat 

voor bijzondere dag het vandaag is.’



‘Uhm, zaterdag?’ raadt Woezel.

‘Heel goed, Woezel,’ glimlacht Tante. ‘Maar het is niet zomaar een 

zaterdag. Want vandaag komt er een bijzondere gast naar de Tovertuin. 

Jullie kennen hem allemaal. Hij komt met een stoomboot, heeft een mijter 

en een staf en brengt heel veel cadeautjes.’

‘Sinterklaas!’ roepen de vriendjes in koor.

‘Sinterklaas! Sinterklaas!’ juichen Woezel en Pip en ze rennen rondjes om 

Tante Perenboom. 

‘Rustig aan,’ lacht Tante. ‘Hij komt pas over een uur om jullie 

verlanglijstjes op te halen.’

Pip zucht. Een uur duurt lang als je moet wachten op zoiets leuks.

‘Waarom maken jullie geen tekening om hem te verrassen?’ stelt Tante 

voor. ‘Dan kunnen jullie die straks aan hem geven.’ 

‘Ja, we gaan tekenen!’ roept Pip uitgelaten. Ze pakt kleurpotloden en 

papier en gaat meteen aan de slag. Ze tekent het paard Amerigo tussen 

alle cadeautjes die ze hoopt te krijgen. Een knikkerbaan, een boot, 

een knuffel en heel veel snoep.

‘Klaar!’ roept ze even later. ‘Zullen we nu Sinterklaas gaan 

opwachten bij de vijver?’ 

Maar de andere vriendjes zijn nog bezig. Woezels Sinterklaas 

heeft nog niet eens een baard. 

Pip zucht. ‘Oké,’ zegt ze. ‘Dan ga 

     ik wel alleen.’
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Pip gaat naast de vijver 

liggen. Ze probeert haar 

tekening te beschermen 

tegen de regen, maar af en 

toe valt er toch een druppel op 

het vel. Ze probeert de druppels 

voorzichtig weg te vegen, 

maar… nu loopt de hele tekening 

uit!

‘O nee!’ roept Pip. ‘Mijn tekening!’

‘Pip, Pip!’ Daar is Woezel, samen met Molletje, Buurpoes en 

Vlindertje. ‘Zie je de stoomboot al?’

Pip kijkt op en knijpt met haar ogen. Is dat daar in de verte een rookpluim? 

Is dat de stoomboot? Ze springt op. Daar is Sinterklaas! Maar… haar 

tekening is helemaal mislukt. Nu heeft ze niets om aan Sinterklaas te 

geven. Ze slikt.

Dan verschijnt de boeg van de stoomboot vanachter het eilandje in de 

vijver. Sinterklaas staat op het dek en zwaait. De stoomboot draait en legt 

aan bij de steiger.

‘Hallo, lieve kinderen,’ zegt Sinterklaas en hij stapt aan wal. ‘Ik kom jullie 

verlanglijstjes ophalen.’ 

‘Hallo, Sinterklaas!’ roepen de vriendjes. ‘Welkom in de Tovertuin.’

         Ze geven een voor een hun tekeningen aan Sinterklaas. 
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‘Wat een fi jne verrassing,’ zegt Sinterklaas. 

‘Dank jullie wel.’

Pip geeft die van haar als allerlaatste.

‘Sorry,’ zegt ze. ‘Hij is een beetje 

vlekkerig.’ Ze kijkt naar de grond en bijt 

op haar lip.

‘Nee maar!’ zegt Sinterklaas. ‘Dat is een 

bijzondere tekening. Net Amerigo in de 

regen. Dank je wel hoor, lieve Pip. Ik zal 

hem boven mijn bed hangen.’ Hij stopt de 

tekening voorzichtig in zijn grote boek en stapt 

weer aan boord van de stoomboot. 

‘Tot snel, lieve kinderen. En bedankt voor de prachtige tekeningen.’

Pip straalt.

‘Dag Sinterklaas!’ roepen de vriendjes en ze zwaaien hem samen uit. 

       ... nog 5 nachtjes slapen!
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