
 
 
beste muzikanten, beste Ruud, 
 
Ruud, mag ik de repetitie even verstoren, 
Graag brengt de Sint haar trots naar voren, 
Wat fijn om te zien, dat doet me deugd, 
Muziek maken is leuk, vooral door deze jeugd. 
 
In Scala heb ik jullie pas nog gehoord, 
Een grotere groep, maar jullie gaan door, 
Zelfs zonder de oudsten klinkt het nu weer goed, 
Ik vraag me telkens af hoe Ruud dat met jullie doet, 
 
Voorop de melodie op bugel en trompet, 
Jullie zijn mooi allemaal op één rijtje gezet. 
Van links naar rechts zie ik veel talent, 
Isa en Iza zijn me van De Lindt bekend, 
Marlynn en Fieke hebben die school verlaten, 
En Jaap hoor ik soms zelfs al met Italianen praten, 
Melchior en Remco zorgen voor het trompetgeschal, 
Van jullie zeven herken ik de kerstliedjes al. 
 
De tweede rij is ook mooi gevuld, 
Lizette, Appie en Jan met het meeste geduld, 
Op trombone zie ik een prachtig stel, 
Sabine bescheiden, Bas hoor je wel, 
Op hoorn is Isa, wat een mooi geluid, 
Nu nog alleen, maar dat maakt haar niks uit, 
Rechts van haar twee meiden op saxofoon 
Aleid is nog nieuw, Anouk doet het gewoon. 
 
Op slagwerk, Blom en Bart, die houden het recht, 
Zelfs lastige muziek slaan zij zo weg,  
In Scala een stoere partij op het drumstel gehoord, 
Nu klinkt kerstmuziek met Blom’s bells in koor. 
 
Sint wil nog een verrassing met jullie delen, 
Volgende week maandag gaan jullie bij de oliebollenkraam spelen, 
Dan spelen we alle kerstliedjes buiten, lekker koud, 
Zorg dat je dan je winterjas en muts aanhoudt. 
En wat ik ook nog graag van jullie wil vernemen, 
Is wie aan de Jeugdmuziekdag deel gaat nemen. 
Op die dag ga je een hele zondag samen spelen, 
Om ’s-middags met een echte popband op te treden, 
 
Ik wens jullie deze maand heel veel succes, 
En hoor jullie graag nog vaak bij concert of muziekles, 
 
Sint en Piet 


