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Anne krijgt post van Sinterklaas
De Hoofdpiet ging naar zijn torenkamer. Oei, een brief schrijven…dat deed hij eigenlijk
nóóit. Maar nu moest het even, dus hij werd er een beetje zenuwachtig van. Met de tong
tussen zijn tanden begon hij te schrijven:
Beste Anne,
Wat heb jij een mooi briefje gestuurd!
Je vraagt of je dit jaar Amerigo mag verzorgen als wij in Nederland zijn.
Sint vindt het oké olé!
Máárrr…wij willen graag weten of je niet naar school moet?
Is geen probleem?
Je moet dan wel 3 weken dat wij in Nederland zijn bij ons blijven.
Je slaapt dan in de Residentie van Sinterklaas in Nederland.
Dat durf je toch wel, hè?
Ik zal nog bellen om verder af te spreken.
Ons eigen telefoonnummer is geheim!
Het staat op de achterkant van deze brief.
Maar niet verder vertellen, niet doen hoor!
Met veel pepernootgroetjes van mij en Sinterklaas.
de Hoofdpiet
De brief kwam keurig aan in Nederland. Anne's mam raapte hem op van de deurmat en
wilde hem openmaken. Nee, dacht ze nog net op tijd, dat mag ik niet doen, dat hoort niet.

De brief is voor Anne, dus ZIJ mag hem eerst lezen.
"Moet je hier zien!" riep ze naar pa. "Een brief uit Spanje, van Sinterklaas. Ik ben zo
benieuwd wat erin staat! Misschien mag ze het paard van Sinterklaas gaan verzorgen,
want dat wil ze zo graag!"
Pa zat net de krant in te kijken, maar liet die meteen uit z'n handen vallen.
"Dat zou goed nieuws zijn," zei hij. "Béter dan wat ik hier allemaal lees! Die schat van
ons zal er wel van opkijken. Wanneer komt ze terug van paardrijles?"
Mama keek even op de klok.
"Over een half uur pas. Maar ALS ze dat mag, hoe regelen we dat dan met de school?"
"Ach," zei pa, "dat zal geen problemen geven. Ze leert daar in Spanje toch óók een
heleboel? Nee, dat komt best in orde. Laten we eerst maar eens afwachten wat erin staat.
Ben wel benieuwd!"
Toen Anne even later haar fiets had weggezet en door de achterdeur naar binnen stapte,
stond mam met de brief te zwaaien.
"Verrassing!" lachte ze. "Post voor jou, uit Spanje. Hier, pak aan en maak gauw open. Wij
zijn óók benieuwd!"
Anne rukte de cap van haar bol, liet het paardenzweepje vallen en rende de trap op naar
haar kamertje om de brief te lezen…
"Hoeraaa!" riep ze. Ze rende naar beneden en maakte van pure blijdschap een dansje rond
de tafel.
"Pardon," zei pa, "mogen WIJ óók even?" Hij griste met een lach de brief uit Anne's hand
en had hem al gauw gelezen, mam trouwens ook.
"Wel, zullen we dan meteen maar bellen dat het oké is?" stelde hij voor.
"Doe dat maar," zei mam. "Zeg maar dat we het hartstikke leuk vinden voor Anne!"
Pa keek op de achterkant van de brief. Daar stond het geheime telefoonnummer. Hij tikte
de toetsen in en wachtte even…
"Espanja!" hoorde hij. "Met wie spreek ik?"
"Met de vader van Anne," zei pa. "Bent u de Hoofdpiet?"
"Si si! Aah, met die pappie van Anne! Heeft u mijn brief gezien? En wat is uw gedachte?"
"Wij vinden het prachtig voor Anne," zei pa. "Maar wilt u ons nog uitleggen WANNEER
en HOE dat allemaal moet gebeuren?"

