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Grouw, 1 januari 1987. 

Voor de nieuwe inwoners van Grouw en alle andere 
belangstellenden die de Friese taal niet beheersen en toch 
meer willen weten van deze Grouwster traditie is dit 
boekje tweetalig van opzet. 

De laatste tijd is er van verschillende kanten interesse 
getoond voor het Grouwster Sint-Piterfeest. Vandaar 
deze uitgave. 

Hierbij wil ik dan ook van de gelegenheid gebruik maken 
de samenstellers van dit boekwerkje te bedanken. Ik hoop 
met hen dat het de komende tijd in een behoefte zal blijken 
te voorzien. 

H.A. Visser, 

voorz. It Sint-Pitercomiteé. 
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St. -Piterfeest een voorjaarsfeest 
Voor 1701 toen de Gregoriaanse kalender werd 

ingevoerd, werd St.-Piter gevierd op 5 maart. Het was toen 
een vast gebruik, dat op St.-Piterdei de huur van de 
greidboeren inging voor de landerijen en de watermolen. 

Voor de huur van de boerderij en woningen alsmede het 
personeel was dat 12 mei. Toen het jaar 1701 met 11 dagen 
werd ingekort betekende dat schade voor de huurders 
van landen. Daarom liet men de huur doorlopen tot 5 
maart. 

Van die tijd is ook de volgende "St.-Piterboask", 
waarvan de vertaling als volgt  is: 

St. -Piterdag, 
dan droogt de weg; 

dan Iarnt de ooi; 
dan trekt de grijze aal; 

dan wordt het eten beter; 
dan kolft de koe 

dan koert de duif zachtjes 
dan droogt de dam 

dan ver huist de meid 
dan kakelt de kip 

dan wordt liet land weer groen 
dan is het weer de landman 

wel naar de zin. 

Vermomd, met rammelend lawaai van ket- 
tingen: 	 St.-Piter 

Dr. E. Halbertsrna schrijft in 1837 in de Friese 
Volksalmanak dat de jongelui "in goeden doen" in de 
schemeravond, vermomd met een rammelend lawaai van 
kettingen of iets dergelijks bij de huizen van de armen 
aanklopten. Nadat zij een handvol pepernoten over de 
vloer gestrooid hadden, vertrokken zij weer. 

De St.-Piterkoeken 
De vele bakkers, die Grouw voor de oorlog kende, 

bakten met St.-Piter hun St.-Piterkoeken. 
De meesten fraai gegarneerd met spreuken en rijmpjes. 

Om deze koeken werd v66r het van kracht worden van de 
loterijwet in alle bakkerijen geloot en gesjoeld. Deze St.-
Piterkoeken en -taaimannen kunt U tegenwoordig nog 
steeds bij de bakkers kopen. 

De gooi- en smijtavond 
De vereniging F.F.F. heeft deze traditie, spelletjes doen 

om gebak te winnen, overgenomen van de bakkers. 
Ieder jaar wordt er op St.-Piteravond door deze vereniging 
de "gooi- en smijtavond" georganiseerd. 

In de Bierhalle kunnen de mensen meedoen aan de 
verschillende spelletjes en hiermee leuke prijzen winnen. 
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Een nieuw begin 
In 1903 nam het hoofd van de toenmalige bewaarschool, 

juffrouw Jansen, het initiatief om een St.-Piterfeest te 

vieren. 
Dit leek op het Sinterklaasfeest. 
In 1904 is het St.-Piterfeest echt begonnen. St.-Piter  

kwam in vol ornaat, gemijterd en in witte mantel, begeleid 
door zijn zwarte knecht, in die tijd "Hantsje Pik of Hantsje 
Plus" genaamd. 

Hij kwam toen met de boot aan, maar ging hij nog niet te 
paard. 

Sint Piterfeest yn de Iêste 80 jier 
Van oudsher wordt het Sint Piterfeest gevierd, zij het de laatste 80 jaar Zo on,'ez 'eer iii 

de huidige vorm. 
Algemeen wordt aangenomen dat Sint Piter alles te maken heeft met de Heilige 
Petrus', (én van de leerlingen en apostel van Jezus. Petrus was visser van beroep. 
Op deze wijze is hij de beschermheilige geworden van de vissers. Sint Petrus werd 
aangeroepen door de mensen, die vaak dagelijks te maken hadden met 
natuurverschijnselen als storm, woeste zeeën of dichtgevroren wateren. 
Tot aan de Reformatie en ook nog enige tijd daarna, tot aan het midden van de 16e 
eeuw, was iedereen in ons land katholiek. 
Na de komst van het Protestantisme bleef men nog wel in de kracht van Sint Petrus 
geloven, ook al was hij een katholiek heilige. 
Grouw bleef altijd nog enigszins gei' oleerd liggen, door de ligging, all' het ware 
omringd door water. 
Grouw was ook de plaats waar veel vissers en zeevarenden woonden. Het ligt dan ook 
het meest voor de hand, dat z6 het Sint Piterfeest aan zijn naam is gekomen. 
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Het blad "Frisia" verscheen een lange reeks van jaren 
wekelijks. Het is opgevolgd door de Mid-Frieslander. 

Uiteraard werd er aan het Sint-Piterfeest ruime 
aandacht besteed. 

Enkele knipsels uit Frisia's verschenen in en na het jaar 
1906. 

In het jaar 1906 veranderde er veel in het 
Sint Piter gebeuren in Grouw. Dat jaar 
mocht er door de nieuwe loterijwet van 
minister Kuyper niet meer geloot worden 
bij de Grouwster bakkers en andere 
middenstanders. 

De Frisia van zaterdag 24 februari 1906 
geeft hier een goed beeld van. 
Ook een andere traditie komt in dit 
verslag naar voren. 
Sint Piter is vroeger nooit een paarde-
liefhebber geweest. Hij liep vroeger door 
het dorp. 

Sint Piter. 
Der mei not lette wirde nou, 

De fleur ie ton sint-Piter ou.1  
Dit rymke koe men le op in 

oranjekoek dy by de bear P. J. v. 
d. Goot foar 't fineter mei. 

Wy bione it mei de ynht1d (en 
dot rymke icoe, - De fleur is er 
ôf. Al wie 'r in inkele dy aol: »nou 
het men det gerin ek net om 'e 
doar om lotten," wy loanwe grif det 
elte it him treaete BCOC, as er den 
mar wer lotto wirde mocht. Hwent 
it lotsjen, dat biocht do fleur oan. 

Nou gjin ejongende bern dy bûe 
yn bûe tit fleagen, pratende oer 
hwet oe woun ha. Nou gjin rikke-
tikjendo draeiboerdcn yci winkels 
en 	kbt 	rotte) jen (en mli- 
betetieunen. Gjin toppen fen: ,,IIwa 
noch in boerd?" »Hier op en." 
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Fjouwer omitoTs, 12 is 't heechst," 
Fiif amiters, 12 mei," 	Nûmer 

29, hwa het aûmer 20?" Hwa 
wol mei dobbelje ?" „Hwa moet 
noch biteijof" Der giet er bier ! 
en 

Dan giet het 'wer van rikketik, 
Elk ijooht myn hjortse nel. 
I1eitou ef dou ef ik hot ik? 
Za giet zaen biele dei." 
Sa'n feiske ha wy ns lézen, rnar 

it wier ek sa as de dichter deryn 
seL 

Smoar hjit wier 't troehstrings yn 
dy hakbiizen, keamers en winkels 
en it wier net eau to rieden om 
er 	np hoasfoette1ingen yn to geul. 
1(omplemuntcn wacrdcn er net mak-
ke. Do ione reemde de oare fack 

(it it st, mat - gesellir/u wier 't 
er, dat wier mar sa. En nou is 't 11t 1 

Ilwet kar' men meel liwnt wiflnt' 

as men not ne(rekkno hotolle as 
mcii fou lotto hio t Moe! Is don ek 
de forsuchtinge, 113? op In oero 

eaijvkoek by V. d. (loot, to lson 

,,Bidroeld t it lotjon mei net mear 
En 'k bie nou krekt in rite, 

Ik koe jo, sa mar keer op keer 
In bid' bulte engen amite. 

For 	de bakkers is 't' grif 't 
skeadiikst wst det er net lotto 
wirde mocht. Ek deroer liezen wy 
in ferske op in oranjekoek fer 
. d. Goot syn t'ttstafling dy, lyk 

as alle jierren ek dit jier in heap 
mineken nei 't fiester lokke en 

gjun wûudor, „baesu makket er 
altyd in hult wirk fen om it ikts(al-
finster moni to krijon. 

Op dy oranjekoek den stie to 
lzcn 

Wizo: Do nieuwe Drankwet." 
,,Sintc Piter ie foriegen, 

D' álde wit not, ho't er 't het. 
,,Kuyper heeft zijn zin gekregen" 

Mar do Grouster bakkers net. 
Skiciik sitt' wy, wirdt er klage, 

(Ba'n gofal kaem nee noch foar) 
Seis mei 't lekkere yn 'e mage). 

Dat wy bakten for in oar. 	), 
Dor is tige om lake, om dat 

fereko en iruk1c bern oongen it 
inein al om bûrren. 

Oen it rym koe men ek wol 
witte fen hwa 't it kaem. 
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Vrouw. 
't Scheen een oogeoblik of hot weer 

de optocht 'van de bewaarechoolkiec eren 
met Sint Pieter en zijn knecht in dui-
gen zou doen 'vallen. Twaalf uur Masi dag-
middag toch regende het en stond de 
lucht slecht. Gelukkig echter brak 4ven 
later de 'vriendelijke zou door. Een tal-
rijke menigte was reede op do bee& en 
spoedde zich naar do bewaarsohool. »aar 
stelde zich ons harmoniecorps op dat, 
evenals altijd welwillende medeweriog 
bad toegezegd tot het welslagen van den 
ôptoht.. Kort daarna, te half én, 
naderde Sint Pieter in s'n fraai oostuw, 
gezeten op een paard; de zwarte knscht 
leidde het aan de teugel. Daar schaar lan 
do kinderen zich achter en dan volgde het 
oorps._Welk een vroolijke aanblik 1 Plo 
massa menachen, Sint Pieter in ijn 
witten tabbaard hoog uitstekend ,000p, 
dan die 'vroolijke kinderschaar, het corps 
mat zijn blinkend koper, lustig se-
laad, omatoeid door een bonte meai,te,  

en dat allee beschenen door het vn n. 
delijke zonlicht. Overal vroolijke e-
zichten. '1 Was werkelijk een genoeeu 
dit alles te zien. Na een tournée d or 
het dorp gemaakt te hebbqp tot aan de 
ingang 'van t Park, ontbond de at1 ot 
zich weer voor de beweansobool, wsr 
ook Sint Pieter atstueg en wat In 
do .1 binnen giDg. 

De belangstelling In ..)penbare les 
was weer buitengewoon - over bot in 
achtnemen van da wenken, die we, ge. 
haal volgons dan wensob van mej. de Roos, 
de vorige week In ons blad gaven, zul-
len we maar zwijgen. - 't Ging In 
school evenals vorige jaren. 

Na afloop der les ontvingen de klm-
non hun cadeautjes en togen vol vreug-
de huiswaarts. 

Wij maanen do tolk van alle belang.. 
•tellendon te zijn, wanneer we ons aan-
sluiten bij den inhoud van een door de 
kinderen In dit bijid geplaatste dankbe. 
tuiging. 
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's Avonds van St. Pieter heerecht hier 
niet meer die gezellige drukte van vroe-
ger. Wel wordt er druk ,,gemjoeldt  en 
in de herbergen gedanst, maar toch is  

het niet meer sôö als toen er nog ge-
loot werd. Toch kon het dozen koor, ver-
geleken bij andere jaren, druk genoemd 
worden. 

ZIT de lt.l 	iqlQ. 

Vcrun me ..v.p. een plaatje 
um blad voor 't onderstaande. 

ZIe Sint-Pieter wordt jaarlijks 
in do bewaarsohool alhier opoubare 
'Çea gciouden. 

Dat het niet aan belangstelling 
xbreç'kt om die les hij te wonen, 

blijkt Ieder jaar opnieuw, maar - 
zou er niet meer van genoten kun• 

en worden door ieder belangstel-
lende, wanneer allo bezoeker. 't 
mat elkaar eens waren om nier te 
1opq up dezel/de plaats te blijven 

.taan? 
Do niwaarechool heeft een voor-

en eer achterdeur; boe gomakke-
lijk zuu t nu zijn uit ie voeren, 

do ï te loopen, nadat men een 
poosje hij do les heeft staan kijken. 

Wie nog niet lang genoeg had 
qenoteii naar z'n zin, kon boven- 

tien do voordeur weer in gaan. 
Ik hoop, dat a116 bezoekers hot 

rnCt Mij eens zullen zijn en daar-
door ook zeker de taak van de 
jtj'Trouii en zullen verlichten, vooral 
bok wuneer men te drukke en 
fangduilge gesprekken achterwege 
laat. 

Denkend voor de opname. 
Een bezoekster van de openbare 

Iets, die er gaarne wat van 
ziet, maar dit genot 

ook anderen gunt. 
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Het Sint-Pitersprookje 
Elk jaar wordt er tijdens het Sint-Piterfeest een sprookje 

opgevoerd. De eerste keer was in 1951. 
Voor 1951 gingen de leerlingen uit de hoogste leerjaren 

van de lagere school naar het Sinterklaassprookje in 
Leeuwarden. 

De heren Sybren de Jong, Herman Tichelaar en Geert 
Vledder, allen onderwijzer aan de openbare lagere 
dorpsschool, vonden het een vreemde zaak dat de 
kinderen uit het Sint-Piterdorp Grouw naar een 
Sinterklaassprookje gingen. 

Ze vroegen zich af, of ze niet een sprookje in eigen dorp 
konden opvoeren. In 1951 was dat een feit: onderwijzers, 
juffen en leden van de oudercommissie speelden "Ali Ben 
Hassan". 

In later jaren vielen de leden van de oudercommissie af 
en personeelsleden van C.N.S. en Mavo nemen hun 
plaatsen in. 

Dat eerste jaar was er één uitvoering voor de leerlingen 
van de lagere school en een voor ouders. Bij de laatste 
uitvoering was de zaal nauwelijks voor de helft bezet. Nu 
zijn er twee uitvoeringen voor de jeugd, drie voor ouders 
en belangstellenden en een middagvoorstelling voor Rode 
Kruis en 65-plussers. 

Er werd steeds gespeeld in zaal Oostergoo, behalve in 
1975, toen hotel Oostergoo door brand werd beschadigd. 

Men verhuisde toen voor een keer naar een loods van 
Halbertsma. 

Sprookjes van eigen land 
Het eerste sprookje heette dus "Ali Ben Hassan". Tot 

1958 werden steeds Nederlandstalige sprookjes opge-
voerd. Toen de openbare scholen in Grouw tweetalig 
werden, ging men over op Friese sprookjes. Meester 
Vledder, hoofd van de H.G.S., schreef "Piterke en de 
Marwiven". In dit sprookje kwam Sint-Piter zelf op het 
toneel. Het werd een groot succes. Wijlen Reinder de 
Vries maakte een prachtig decor van De Luif en de 
overkant van het Pikmeer. 

Vanaf 1959 is de traditie van zelfgeschreven sprookjes 
voortgezet. Een of meer sprookjes zijn geschreven door 
Geert Vledder, Janny Vledder-v.d. Knoop, Durk 
Wiersma, wijlen Ds. Groeneveld, personeel M.W.S., Piter 
Walstra, Harm Visser, Atze Stoker en Hanneke Veenstra-
de Jong. 

Sommige sprookjes werden na verloop van tijd weer op 
het repertoire genomen. 

Decorbouw 
In de beginjaren werd er weinig zorg aan de decors 

besteed. De troonzaal buy, veranderde jaar op jaar maar 
heel weinig: enkele decorstukken werden afgewerkt met 
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Rommert en Aly Tolma druk bezig met het schminken. 



mooie tapijten van de firma IJsselstein, grote planten en 
stoelen, geleend uit het gemeentehuis. 

In 1959 ontwierp schilder Reinder de Vries dus het 
decor van Luif en Pikmeer. Daarna werden er steeds meer 
eisen gesteld aan decor enz. 

Het Sint-Pitercomité had veel moeite om een geschikte 
plek te vinden voor timmer- en schilderwerk. Meestal 
werd het een voor de sloop bestemd gebouw. De laatste 
jaren is dit gelukkig verbeterd. 

Achtereenvolgens vond men een werkplaats in de 
boerderij, waar nu 't Super-winkelbedrijf is gevestigd, de 
vroegere Mavo, de vroegere lagere school, de zuivelfa-
briek en de gemeente-werkplaats. Nu biedt de fa. Sidijk 
onderdak. 

De decors worden daar kant en klaar gemaakt en een 
week voor de eerste voorstelling naar hotel Oostergoo 
vervoerd. 

Schmink, muziek, kostuums 
Vanaf het prille begin tot heden werd het schminken 

verzorgd door Rommert en Aly Talman uit Leeuwarden. 
De meeste koppen van het Grouwster onderwijzerskorps 
hebben geen geheimen voor hen. "Het liefst grimeren wij 
heksen, soldaten en dergelijk 'slecht volk' ", zeggen ze. 

Een andere traditie is, dat er flink wat liedjes in de 
sprookjes voorkomen. De muziek daarvoor werd o.a.  

geschreven door Johannes v. Stralen, Piet Dijkma, Piter 
Walstra, Cees Bijistra, Hanneke Feenstra en Koos 
Hoitsma. 

De kostuums worden gehuurd bij de firma Serné. Deze 
heeft kostuums uit alle tijdperken en veel daarvan heeft 
men al in Grouw kunnen zien. 
Soms moeten speciale kostuums door eigen mensen 
gemaakt worden. 

Organisatie 
Het Sint-Pitercomité regelt nu alle zaken rond het Sint- 

Piterfeest en een commissie daaruit houdt zich bezig met 
alleen het sprookje. 

Vroeger deed de oudercommissie dit, maar het bleek al 
gauw, dat assistentie nodig was. 

Deze kwam van de N.V.E.V. (Ned. Vrouwen 
Elektriciteits Vereniging). 

In 1971 werd het werk van de N.V.E.V. overgenomen 
door het Sint-Pitervrouwencomité. 

Deze organiseren o.a. de Beurs. De opbrengst hiervan 
moet de tekorten op het sprookje dekken. (Bijv. In 1985 
waren de totale kosten van alleen het sprookje meer danf 
10.000,--.) 

Tenslotte 
De laatste jaren komen er bij de zes uitvoeringen 
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ongeveer 1.700 toeschouwers. Daaruit blijkt, dat het Sint-
Pitersprookje bij het Sint-Piterfeest hoort, zoals het Sint-
Piterfeest hoort bij Grouw. 

Hopelijk blijft dit nog lang zo! 

DE ORGANISATIE VAN 
HET SINT-PITERFEEST 

Het groot Sint-Pitercomité 
Alles wordt georganiseerd vanuit het groot Sint-

Pitercomité. 
Dit comité bestaat uit: Hoofden van scholen, 

ouderraadsleden, verenigingen, G .W.H.I., korps Apollo, 
afvaardiging van de vrouwenvereniging (beursdames), 
coördinator. 

Dit comité vergadert twee keer per jaar in oktober en in 
maart. In oktober worden de hoofdlijnen uitgezet voor het 
komende Sint-Piterfeest en in maart is er een terugblik op 
het Sint-Piterfeest. 

Lyts comité. 
Dit comité bestaat uit een afvaardiging van het groot 

comité en vergadert begin januari en stelt de data vast, legt 
contacten met de pers, verstuurt uitnodigingen, be-
spreekt de taken van de directe organisatie. 

Wat organiseren de verschillende verenigingen? 
- Beursvrouwen: Sint-Piterbeurs en de instuif voor 

peuters. 
Korps Apollo : Muziek bij de aankomst en op 21 

februari. 
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Opzetaktie door de deelnemende 
winkeliers, Zwarte Piet door het dorp, 
rijtocht van Sint-Piter door Grouw. 
Versiering op t Grien, Gooi- en 
smijtavond. 

• U.V.V. en 
- Rode Kruis 

	

	: Organisatie van de sprookjesmiddag 
voor bejaarden en mindervaliden. 

Draaiboekcoinité 
Het draaiboekcomité bestaat uit al het personeel van de 

kleuter- en peutergroepen, ouderraadsleden, coördi-
nator, korps Apollo. 

Het draaiboekcomité vergadert begin januari en begin 
februari. De taken van het draaiboekcomité zijn o.a.: 

De aankomst van Sint-Piter en Zwarte Piet. 
Het bezoek aan de scholen op 21 februari. 
Het uitzwaaien. 
Er is dan kontakt met o.a.: politie en waterpolitie, de 

gemeente, korps Apollo, hotel Oostergoo, geluidsver-
zorging op 't Grien, Sint-Piter en Zwarte Piet. 

Tot slot verzorgen zij de bedankjes aan alle 
medewerkers van het Sint-Piterfeest. 

De meeste van bovengenoemde punten worden 
bekostigd uit de opbrengst van de lijstkollekte. 

Lyts, lyts comité 
Dan is er nog het lyts, lyts comité dat een paar dagen 

voor het grote gebeuren bij elkaar komen om de laatste 
puntjes op de i te zetten. 

De bekostiging van het sprookje gebeurt uit het 
entreegeld en de vrijwillige bijdrage van de ouders, 
daarnaast wordt het sprookje gesteund door een 
financiële bijdrage van de Sint-Piterbeurs en zo nodig 
vanuit de lijstkollekte. 

Apart van dit alles heeft het Sint-Pitercomité nog een 
aantal uitgaven in de vorm van boekjes en platen. 

Dit zijn o.a.: Een langspeelplaat: Om 'e âlde Sint-Piter. 
Kant 1: Sint.Piterliedjes en Grouwster 
liedjes. 
Kant 2: Een Sint-Pitersprookje. 

- Een doe-boekje "Wurkje mei Sint-Piter", 
voor kinderen van 6-9. 

- Een single met Sint-Piterliedjes, gezongen 
door Grouwster schoolkinderen. 

- Een boekje met liedjes "Elk sjongt fan Sint-
Piter". 
19 Sint-Piterliedjes met tekst en muziek. 

Voor de aanschaf van deze Sint-Piteruitgaven kunt u 
terecht op de Sint-Piterbeurs en bij Boekhandel Friso. 
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Meester Sybren de Jong wordt door St. -Piter tot St. -Piter-genoot benoemd. 
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Het Sint-Piterfeest. 
Eind januari schrijft Sint-Piter alvast een briefje via de 

krant aan alle Grouwster kinderen, dat hij zijn plannen 
klaar heeft om naar Grouw te komen. 

Zwarte Piet wordt altijd vooruit gestuurd. Hij bezoekt 
omstreeks half februari" onverwacht" alle scholen in 
Grouw. Op de meest verrassende manieren of momenten 
komt hij in de school en vertelt de kinderen dat Sint-Piter 

onderweg is. 
De aankomst is altijd op de zaterdag voor de 21e 

februari. 	In die gevallen dat 21 februari op zaterdag of 
zondag valt, wordende aankomst en het Sint-Piterfeest op 
één dag gevierd. 

Op de dag van de aankomst trekt heel Grouw naar de 
kade. De kleuters georganiseerd vanuit school staan dan 
vooraan achter de dranghekken om vooral alles maar 
goed te kunnen zien. Meestal komt Sint-Piter dan per 
boot, geëscorteerd door de waterpolitie, bij de kade aan. 

Hij wordt dan ontvangen door de burgemeester. 
Bij ijs of sneeuw is het ook gebeurd, dat Sint-Piter per 

slee of arreslee over het ijs Grouw binnen werd gehaald. 
Na de ontvangst op de kade begeeft ieder zich naar het 

Grien, waar het officiële gedeelte plaats vindt. Sint-Piter en 
de burgemeester spreken de bevolking toe en Apollo 
zorgt voor passende Sint-Pitermuziek. Ook de kleuters 
mogen dan alvast iets van hun kunnen laten horen. Dit is 

ook altijd het moment om mensen te eren of te benoemen 
tot Sint.Pitergenoot. Om tot Sint.Pitergenoot benoemd te 
worden moet men wel vele jaren intensief werkzaam zijn 
geweest voor het Sint-Piterfeest. 

Na de toespraken en welkomstwoorden gaat Sint-Piter 
op het Sint-Pitepaard in optocht door Grouw, gevolgd 
door de kleutergroepen en Apollo. 's Middags is er clan 
ook nog een optocht georganiseerd door de G.W.H.I. en 
Sint-Piter besluit de dag van aankomst met een instuif 
voor peuters. 

De 21e februari viert Sint-Piter z'n verjaardag bij de 
kleuter- en peutergroepen. Voor deze dag wordt een heel 
tijdschema gemaakt, waarin Sint.Piier op alle scholen de 
kinderen evenveel aandacht kan geven. De kinderen 
zingen voor de goedheiligman, voeren dansjes op, dragen 
opzegversjes voor en vragen Sint-Piter naar o.a. z'n 
leeftijd en de reis op de boot. Sint-Piter vertelt vaak ook 
nog enkele kleine voorvallen met Piet en geeft tot besluit 
de kinderen een kado. Vaak zijn deze kado's op school 's 
nachts al door Zwarte Piet in prachtig versierde dozen of 
mandjes gedaan, die de kinderen thuis met hun vader of 
moeder hebben gemaakt. 

Daar tussendoor bezoekt hij in de pauzes het sprookje 
voor de overige groepen van de basisschool. 
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Het afscheid van St.-Piter op 't Grien. 
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Aan het eind van de 21e februari neemt Sint-Pit er ook 

weer afscheid op 't Grien. 
Alle kinderen krijgen dan een ballon voor de 

ballonnenwedstrijd en op een teken van Sint-Piter gaan 
alle ballonnen de lucht in. Sint-Piter bedankt iedereen en 
vertrekt per boot richting de Bird. Natuurlijk gaat Sint-
Piter nog niet onmiddellijk weg, want in vele Grouwster 
gezinnen wordt 's avonds nog het Sint-Piterfeest gevierd. 

U zult begrijpen, dat in de situatie dat de aankomst en 
Sint-Piter z'n verjaardag op één dag vallen, het 
programma voor die dag overvol is. Het Sint-Pitercomité 
zorgt er dan in ieder geval voor, dat de jongere kinderen 
die dag voldoende aandacht van Sint-Piter krijgen, want 
het is in Grouw een kinderfeest met gelukkig erg veel 
spontane en vrijwillige hulp en medewerking van 
volwassenen, want zonder deze mensen zou het Sint-
Piterfeest niet kunnen zijn wat het nu is. 

En hopelijk kunnen we in Grouw nog vele, vele jaren 
blijven genieten van het Sint-Piterfeest. 
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