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36 t~j Tekst: Maasje van der Veen - Beeld: Marian Baarda 

;Sint Pïter 

Dan grienet ,  de- we~, 

Van bakt mem j1roü 
e 

Dan le l*t 

Dan hat de hü 

nel syn sin. 
Strou (uitspreken stro) werd dikwijls gegeten op 

drukke dagen, omdat het eenvoudig en snel te 
bereiden was en de oven zijn werk wel deed. 

Het werd veel gegeten in het voorjaar, als de koeien 

kalveren kregen en de kippen weer eieren begonnen 
te leggen. Vooral strou van de eerste melk van een koe 
na het kalven (biest) was erg lekker. 

Het was vaak erg druk op de boerderij, met de grote 
schoonmaak in het voorhuis en het uitmesten van de 

stallen, als de koeien in de wei waren. Ook de groente-
tuin moest weer op orde worden gebracht om te zaaien 
en te poten voor een zomer met verse groente voor 

de volgende winter met geweckte groenten. Strou als 

warme maaltijd was dan erg welkom 

In "De Sint Pitersboask" (1854) schrijft Eeltsje Halb.ertsma, 

dat de kinderen van 't âlde Grou dit liedje al meer dan 

tweehonderd jaar zongen. Dat zou betekenen dat dit 
rijmpje al meer dan 360 jaar oud is. 

rjen beqint. Na liet woord ben komt er iaeen4 een meILlinq. 



500 gr. bakmeel 3 eieren en 
1 theelepel zout 

400 ml. melk 

Melk bij meel 
Mengen 

Eieren en zout bij meel 

Serveer met suiker, gesmolten boter, 

In de oven 60 minuten 
op 1500  

stroop en eventueel 
L. 	gebakken spek 

Eet smakelijk! 

'Ben van Iud zei demuiha, lui. Çaaw ktrea dit weg. 



38 Interview Tekst en beeld: Bonne Bruinsma 

C5Pkq£*9 *iapw 
aan de wand. .i. 

Jan en Teatske Jongsma schminken al heel wat jaren de 
spelers en speelsters hij het Mearke. Wij waren nieuws-
gierig en gingen op pad naar het Mearke "De skat fan 
Biddelgat" en we stelden Jan een aantal vragen. 

Hoe lang schmink je al? 

'Ik doe dit al veertig jaar Het eerste sprookje was: "De kear fan 'e 

fear" in 1993. Ik nam het schminken over van Rommert en Alie 

Talman. Toen Rommert Talman destijds in het ziekenhuis lag en hij 
niet meer bij het "Mearke" kon schminken, moest ik in het zieken-

huis bij hem langs komen, waar hij mij heeft uitgelegd hoe ik 

moest schminken en mij op het hart drukte dat ik goed op zijn 
pruiken moest passen. 

Van wie heb je het schminken geleerd? 
'Onze leermeester was kapper Visser uit Leeuwarden, waar we 

verschillende cursussen hebben gevolgd.' 

Wat is er zo leuk aan? 

'Het is altijd een apart sfeertje rond het schminken bij het "Mear-

ke". Je geeft een speler wat mee waardoor zijn karakter wordt 

versterkt. De grimeur is meestal de laatste die de acteur ziet voor-

dat hij/zij het toneel op gaat. Je probeert dan ook een rustige sfeer 

te scheppen zodat de speler goed geconcentreerd blijft. 

Doe je het alleen? 
'Eerst wel, maar vanaf 1977 doe ik het samen met mijn vrouw 
Teatske. We maken een verdeling en bij meerdere voorstellingen 

schminken we zoveel mogelijk dezelfde acteurs.' 

Schmink je naast het "mearke" nog meer? 
'Ja, wij doen ook het Sinterklaassprookje in Kollum. Verder 

schminken wij bij theatervoorstellingen en particulieren. Speciale 

klanten zijn Sint Piter, de Kerstman en de Sinterklaas uit 
Leeuwarden, inclusief de zwarte pieten.' 

Hoeveel schmink gebruik je bij het "Mearke"? 
'Dat is heel moeilijk in eenheden aan te geven. Tegenwoordig 

gebruiken we minder schmink dan vroeger. Dat heeft te maken 

met de betere belichting en een verbetering in de kwaliteit van de 
schmink.' 

Hoe lang ben je voor een voorstelling bezig? 
'Dat hangt af van het aantal spelers en de moeilijkheidsgraad. 

Grofweg moetje rekenen op vijf kwartier tot twee uren voor de 
voorstelling zelf. Wanneer er rubberen gezichtsdelen moeten 

worden gebruikt, maak je een aantal weken van te voren een ge-
zichtsafdruk van gips. Dat kan overigens alleen als de betreffende 

persoon niet verkouden is of een verstopte neus heeft. Door het 

gips moet de persoon namelijk door de neus ademen. Met behulp 

van de gipsafdruk maak ik een kopie van het hoofd. Daar wordt 
dan het model op geboetseerd wat later een rubberen gezichts-

deel moet worden. Ook rubberen neuzen, wratten etc. maak ik 
met behulp van gipsafdrukken.' 

Maak je ook pruiken? 

'Ja, dat heb ik van Rommert Talman geleerd. Ik heb er al veel ge-

maakt en daar hebben we bij het "Mearke" veel profijt van gehad.' 

Hoe doe je dat? 
'Eerst maak ik een montuur op maat van het hoofd van de acteur 
Daarna worden de haren er bijna een voor een in geknoopt. 

Mocht een pruik meer vulling/volume nodig hebben dan worden 

er eerst trenzen ingezet voordat hij verder wordt geknoopt.' 

Bewaren jullie de pruiken ook? 
'Ja, die worden allemaal bewaard. Dat gebeurt tot op zekere 

hoogte ook met andere gemaakte onderdelen zoals snorren, 

baarden en wenkbrauwen.' 

Wat doen jullie met de kostuums na het "Mearke"? 

'De kostuums worden allemaal bewaard. De laatste jaren worden 

de kostuums niet meer door ons gemaakt. De kostuums die wij 

voor het Sint Piter komitee beheren en onderhouden worden regel-
matig verhuurd via onze kledingwinkel www.detheaterwinkel.nl.' 

?vkw ooK zijns eerite woord ia weg. Zacht... gauw opnieuw. 
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• • .wie is het moo iste 
van

0  
het tand? 

ljAa blijft draaien en zingt de woorden die i9rjea moet tikken. 



De spanning was vaak van de gezichten af te lezen. 

Vandaag de dag is iedereen gewend op elk uur van de 
dag via tv, pc, smartphone, ipod of welk media-item ook, 

visueel informatie op te doen of vermaakt te worden. Het 

is heel bijzonder dat "It Mearke" nog altijd hot is.Voor de 
huidige generatie iets minder spannend dan in 
het verleden? Maar nog steeds genieten! 

40 T~L&riM Tekst: Klaasje van der Veen 
Beeld: Marian Baarda en archief Klaasje van der Veen 

PLLblieII door dÉ2I 
laren~"' heen 

Het publiek is waar alles om draait. Er zijn mensen die 

van jongs af aan het "Mearke" bezoeken, omdat het bij 
hun Sint Piterbeleving hoort. In de tijd dat Grou nog een 

kleinere gemeenschap was, kenden kinderen, ouders en 
ouderen alle leerkrachten van zowel basis- als voortge-
zet onderwijs in Grou. Het was natuurlijk geweldig om te 

zien dat deze leerkrachten op het toneel zich uitleefden 

als zwerver, heks, houthakker of iets anders. 

........... - 

Twndoor zinqL ze ooit: twi, tcui, ton, 1rjan kan er nik4 owi. 
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Tekst: Ineke Siebenga 
Beeld: Marian Baarda en Jetske Lys Tjeerdsnia 

Sint 'PUff  Koeken 
Ieder jaar wordt door de "Sint Piter Froulju" een Sint 
Piterbeurs georganiseerd in Hotel Oostergoo in Grou. 
De opbrengst van deze beurs komt ten goede aan het 
Sint Piterfeest en daarmee ook aan het jaarlijkse 
Mearke. Vorig jaar (2014) hebben we een aantal Sint 
Piterbeurs bezoekers gevraagd naar het verhaal 

achter hun Sint Piterkoek. De Sint Piterkoek is een 
bekend spektakel op de beurs, want je mag zelf 
bepalen hoe de koek wordt versierd. Jong en oud 
laten hun naam of een mooie tekst op de koek zetten, 
even opdrogen en smullen maar. 

- 	- 	TUTdeI me 

	

aXg)e (44 	 altyd 

de k0 ekeflteeaP5teT  

Doutzen Huistra (55) & Anja Bijl 
(60), "Wy steane op de Sint Piterbeurs 
by it toutsjelûken, dizze koek is foar ûs 

beppesizzer Doete (1)." 

Ben van IuLi.. ha ha.. %lih en weg. V, nee.. 



Scherra weer Leeg. Oqa vet prWk~ tranen. Niet huilen na! 

13 

ç,SÜL 

de Jo-19
r.  

3"Pak eslzzer }Ies 	ZZC bie toa.  Seje Joke Totten, "The originaj Sint Piterkoek 
past goed by my. Dizze kin ik wol dreame 

omdat ik dizze al jierren it meast meitsje yn 
de bakkerij." 

- 

Hattum de Jong (73), "Dizze koeken 
birine foar myn bern yn Kerkenveld,  

foar harren is it jeugdsentiment!'  

Boukje Hijma (22), "Dizze koek is foar 
myn ferkearing Arjen, it wurdt syn eaLrste 

Sint Piter dit j ier !" 



44 'interview Tekst:Jetske Lys Tjeerdsnza 
Beeld: Freek Diephuis 

Te& 
handen 
Pktamdu 11,'ciI  (83) 15 Mearkes 

. . 
Op de vraag hoe belangrijk zijn de handen van de decorbouwer, 

denkt Piet van der Wal (83 jaar) even zorgvuldig na. Dan for-

muleert hij luid en duidelijk, glunderend het volgende antwoord: 

"Like belangryk as dy fan myn kollega's dy't mei bouwe!" 

Dat zet de toon van het gesprek met Piet over zijn tijd als decor-

bouwer bij het Sint Pitermearke. Met een vrolijk gezicht vertelt hij 

over de momenten waarop hij koffie dronk met zijn mede decor-

bouwers. In juli en augustus begon hij vaak het script al te lezen 

op haalbaarheid wat het decor betrof. Dan kwam hij met de an-

dere mannen van het decor bij elkaar en probeerden ze op een 

creatieve manier invulling te geven aan het decor. "Dan nifelen 

wy der mei-inoar wat ynelkoar." Eerst de schetsen en later ook 

een maquette. 

Piet was technisch ontwerper van beroep, maar is al een tijd 

niet meer actief in het bedrijfsleven als hij bij het Mearke komt. 

Decorbouwer Yede van der Veen, kent Piet van het werk bij 

Halbertsma. Yede weet dat Piet erg handig is en vraagt hem of hij 

de decorploeg wil versterken. Het is het begin van een jarenlange 

samenwerking. 

Er waren ook momenten waarop Piet dacht: waar ben ik aan be-

gonnen. Zo werkten ze in het begin in een loods. "In moaiplakje, 

mar sa kâld. En de produkten dy't ik seach dy wienen net altiten 

dien op myn wize. Net  dat ik de baas wêze wol mar it moat mak-
liker kinne, tocht ik doe." 

Inhoudelijk had Piet ook wel eens zijn bedenkingen. Hij had met 

een vernuftige constructie een pottenbakkersschijf gemaakt, die 

echt kon draaien. Tijdens een repetitie bleek de schijf te groot te 

zijn, de spelers hadden niet genoeg ruimte. "Hy moast lytser no 
dan dogge 10 dat der sit mar ien kaptein op it skip en dat is de 
regisseur. "Toen hij bij het Mearke kwam kijken op de derde avond 

dat het gespeeld werd bleek er niemand met de schijf te draaien. 

"Dat is my doe wol even raar ôffallen..." 

Een mooi voorbeeld van een vernuftige constructie die Piet had 

gebouwd die wel werd gebruikt was een appel in een boom. 

Deze appel moest er door een speler uit geschoten worden met 

een pijl en boog (uiteraard ook gecreëerd door de decorbouwer). 

De appel lag op een spijker zonder kop met een touwtje, achter 

de schermen stond iemand met dat touwtje. Op het moment dat 

de speler schoot werd er aan het touwtje getrokken en leek het 

net alsof de appel uit de boom geschoten werd. "De pylk hat dy 

appel neffens my noait echt rekke." 

Het mooiste decor uit Piet z'n carrière is naar zijn eigen mening 

dat van It gepiel mei it segel fan ldaerderadiel"; dat wie hielen-

dalyn swart-wyt! Lykas in âlderwetske foto". Eddy Brinkman was 

toen schilder. Voor de schilders heeft Piet veel respect. "De skilder 

soarget der foar dat it dekor ta libben komt." 

Wie we in dit verhaal ook zeker niet mogen vergeten zijn de han-

den van Anna, Piet zijn vrouw; die zetten namelijk in al die jaren 

heerlijke koffie en koekjes voor de mannen van het decor klaar. 

"1k wwd kneUr uanjett eftjz ropeL", zegt h4 teqft 1a. 
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ingenieuze oplossing met ducktape, die het decor vorig jaar redde 

van de ondergang tijdens de première. Dan binne der ek noch de 

froulju, Welmoed, Rixt 1 en Rikst 2, sy dogge it skilderwurk. In 

moai ploechje!" 

 

Meww'Blaatuv 
2 Mearkes (inclusief 2015) 

"Ik moast alles opnij Citfine, ik hy it dêrtroch in bytsje ûnderskat. 

Dekorplaten, ik kaam der pas let achter dat sy überhaubt bestienen, 

fit stean hoe't ik se ynelkoar sette moast. By â/d-bouwers ha ik lâns 

(36) 	west om oan de hân fan foto's te sjen hoe't se dat allegearre op- 

bouwden yn Oostergoo, dat wie noch in hiele klus." 

Menno hoeft niet lang na te denken over de vraag hoe belang-

rijk zijn de handen van de decorbouwer? "De hannen fan de 

dekorbouwer binne hiél belangryk! Dermei set ik alles ynelkoar. 

As der ien hân dtfalt, no dan ha ik wol in probleem. Yn it deistich 

libben bin ik timmerman, ik soe net witte wat ik sûnder myn 

hannen moast. Mar net allinnich de hannen binne belangryk, by 

dekor datje mei in groep bouwe is in bytsje mental coaching ek 

fan belang." 

Dat Menno timmerman is in het dagelijks leven heeft er vast en 

zeker aan bijgedragen dat hij werd gevraagd om bij de decor-

ploeg van het Mearke te komen. Het was in ieder geval niet om-

dat hij zo'n groot Mearke-fan was, sterker nog Menno had nog 

nooit een Mearke gezien. 

Menno woont sinds 2013 in Grou, hij komt oorspronkelijk uit 

Jubbega. Hij vond het Sint Piterfeest eerst maar niks. "Ik skop-

te earst mar wat tsjin de man oan, nerges yn de wereld ha se 

Sint Piter, maaryn Grou of all places wol!" In Jubbega hadden ze 

Sinterklaas, dat vond hij wel genoeg. Maar inmiddels is hij hele-

maal om. Zeker nu hij meebouwt met het decor van het Mearke. 

"Ik fyn it hiel belangryk dat dit soarte tradysjes bestean. Ik draach 

dêr graach oan by. Ek foar myn bern. Dêrby komt noch dat it 

gewoan hartstikkene gesellich is om mei sa 'n ploechje oan 'es/ach 

te wêzen." 

"Ear/ik is earlik, doe't ik der by kaam wy der wat tramme/antyn de 
dekorploeg fan it Mearke. Llteinlik bin ik tegearre mei Nanco en 

Gabe - In de groep beter bekend als ducktape-Gabe vanwege een 

Voor het Mearke van vorig jaar bouwde Menno een bed met 

allemaal verschillende luikjes, het was tegelijkertijd ook een 

piratenschip. Het was multifunctioneel. Hij benadrukt dat je heel 

creatief moet zijn met de ruimte. De decorploeg maakte een 

draaibaar podium met drie verschillende onderdelen. Doordat de 

ruimte maar beperkt is wordt er ook veel van de spelers gevraagd, 

dat is ook nog een aspect waar de decorbouwer rekening mee 

moet houden. "Ik hy wat betocht wêrby't de spilers in stik mei-

nimme moasten op it poadium. Dit wie te swier, dan moatte je 

dochs wat oars betinke." 

Menno is er lang niet iedere avond bij als het Mearke opgevoerd 

wordt. Net  toen hij vorig jaar ging kijken stagneerde het decor; 

"Der wie in seil dat fia in katrol omheech koe, dat gong hieltyd bêst 

ûnder de repetysjes, mar doe't ik foar it echt kaam te sjen gong 

it net omheech, oant twa kear ta net. Dan moatte de spilers 

improviseare, dochs jammer dat soks krekt gebeurt as ik der bin." 

"Foar it selde Mearke woe de regisseuze in echt houten roer op 

it skip. Wy woenen der ien keapje mar dat blykte fierstente djoer. 

Wy bouwe op dit stuit by Ida Visser yn 'e loads en Ida hie tafal-

lich noch in âlde fiskkarre. Citeinlik hawwe wy it tsjll fan dy karre 

brûkt, krekt echt! Wy makken dat tsjil fêst mei allegearre izer 

en elkenien wie laaiend entûsiast. Bruts dat ding ôf ûnder de re-

petysie! Dat herstelle je dan en is net slim, dat binne nammentlik 

krekt dé 'lachmomenten' dy't it sa leuk meitsje. Je moatte der 

gewoan ek rekken mei hâlde dat de spilers yn harren entûsiasme 

gewoan wat rûch wêze kinne. Dingen mei papier-maché kinne 

hartstikkene moai wêze mar dat dogge wy mar net, sommigen 

kinne wat impulsyf wêze en dan is soks sa kapot." 

" 	bent qenleut. Ik wit nnar kuii". "Dat kuit! ?t4aar eerût de opdracht", U het un1woird ucu 	a. 



Ca ze gaat door mEt ctanea en peteriq. zinqEn. 

Tekst: Geert Tichelaar - Beeld: Marian Baarda 
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Het Mearke bezoeken gaat vaak van generatie op 
generatie. Bij twee families in Grou zijn er zelfs vier 
generaties: dit zijn de families Sikkema en Tichelaar. 

Herman Tichelaar (89) heeft meegeholpen aan het oprichten 
van het Mearke. "Ik s/t der al in skoft oer nei te tinken, oer de 65 

Mearkes. Ik ha alle boeken derby helle en sjoch dêr regelmjittich 
yn. En no mei ik op de foto mei Geert, myn soan, en de bern en 
bernsbern. Dat docht my dochs wol wat." 

Zoon Geert Tichelaar (62) is opgegroeid met Mearkes. Hij heeft 
zijn eigen vader ook zien spelen. "Dat wie wol spannend, want 
myn helt hie alt/ten bysûndere rollen as Kening, tovenaar; rôver 

en min/ster. Eartiids wie it achter de kûlissen ek geheimsinnich, 

wannear't we fan myn heit efkes sjen mochten." Toen Geert wat 

ouderwerd, ontgroeide hem hetgevoel iets. Zeverhuisden ook naar 
Heerenveen. Dat duurde maar kort, toen pakte het Mearkevirus 

hem weer. Hij werd voorzitter van het Sint-Piterkomitee. "Ik woe it 
sûkses fan it Mearke behâlde, foar de skoallen, bern en it publyk." 

Dochter Nynke Andringa-Tichelaar (35) is trots op 'heit en 

pake'. "Vanaf mijn zevende heb ik ze allemaal gezien, ik denk 
zo'n 28 stuks en allemaal even mooi." Ze speelde in 2012 ook een 

mooie rol in 'Romke en Jeltsje' Als moeder; en lid van het Krite-

toaniel in Grou, werd ze uitgenodigd voor die rol. "Ik zou het zo 
weer doen, als ze me vragen", geeft Nynke toe. 

Kleinzoon Stijn Andringa (7) vond het ook leuk om met 

"pake" en "oude pake" op de foto te mogen. Stijn zag vorig jaar 
zijn eerste Mearke met school. "Heel leuk was het. Het ging over 
piraten en ik was bang voor het kanon. Het knalde hard en er was 
een fel licht." 
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'IIan der iierq- 
-Siltiteina- 
-Vijkria- 
4ioonMra- 

Klaske Sikkema-Van der Berg (87): "Ik ha safolle Mearkes sjoen, 

ik bin de tel kwytrekke. Miskien dat ik ien mist ha trochdat ik 

ns siik west ha, mar allegearre wiene se moai. Masters en juffers 
kinne altyd prachtich spylje." 

Dochter Anneke Dijkstra-Sikkema (62) brengt haar moeder en 
andere oude Grousters via het UW al jaren naar het Mearke. Zo 

kunnen ook 70-plussers nog van het Sint Pitermearke genietn. 

"Ik tink noch mei weemoed werom oan de mearkes van meester 

Fopma, Hiemstra en De Jong. Dat wiene prachtige spilers. De 

sprookjes binne hjoeddeis wat moderner; mar net ferkeard hear!" 

Dochter Carla Boonstra - Dijkstra (41) denkt nog vaak terug 

aan de momenten dat ze, als tiener, bij haar pake en beppe luister-

den naar de LP en het cassettebandje van "Piterke en it Marwiif". 
"Meester Simon wie myn master en no is hy ek wer master fan myn 

bern. Hy makket altyd leuke grapkes op it toaniel. Mei de klasse 
nei it mearke, dat wie altyd in hiele happening. Ik kin my noch ien 

indrukwekkend stik herinnerje van poppen yn 'e kast, dy't ta libben 

kamen ('Tusken tolve en ien oere', red.)" 

De beide kinderen van Carla, Anne (11) en Merijn (10) vonden 

meester Johan Meesters, in het stuk "De nije klaaisterfan'e Keizer", 

in zijn onderbroek op het de planken heel grappig. "en op skoalle 

sjonge wy de ferskes en dat is ek leuk". 

'Maar 1L&L keert kern, niet of doet a14 ze kern, niet keert. 



ilrien, zacht diep. 'Dan 1-wat, hij rwJie zeweri: 	op iong,". 
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Speciaal aanbod: Stamppot voor 2, betaal er één! 
(op vertoon van deze advertentie of deze uitgave) 

Stamppot boerenkool, Hete bliksem of Stamppot zuurkool met jus 
en naar keuze speklap, rookworst of gehaktbal. 

Bij kinderkledingwinkel 
Hebbes in Grou krijgt u op 
vertoon van deze Glossy 

éénmalig 25% korting op het 
tweede (goedkoopste) artikel 
van de zomercollectie 2015. 

KARAKTER 
DE BETAALBARE KWALITEITSVERF 

ZUDEGLANSLAK 
EXTRA EEXEEHE 

Merken: Kleding van Expresso,YAYA, 
Geisha, Cars, Bench, Soulmate, Tom Tailor 
en Ten Feet. Accessoires zijn er van My Je-
welery Clickson, o clock en Orelia. Panty's 
van Oroblu en nog heel veel meer hebbe- 

dingen. Wees welkom bij Steyl 13 

Bij aankoop van een complete 
clickson armband krijgt u de 

Steyl Click gratis. 

Op vertoon van de Glossy krijgt u 20% korting op de 
kwaliteitsverf van KARAKTER 

Alleen geldig in de maand februari 2015. 
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15% 

    

HET WOONHUYS 
Op vertoon van deze 

advertentie en bij 
besteding vanaf  65,- 
krijgt u 15% korting op 

uw aankoop. 

Deze actie geldt van 14 t/m 
zaterdag 21 februari 2015. 
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Alle aanbiedingen zijn geldig t/m 31 maart 2015, tenzij anders vermeld. 

'Fronika de flie' is een 
Fries prenten-/ voorlees- 
boek voor kinderen van 

4 tot 8 jaar. Kinderen 
kunnen meetekenen en 

schrijven in dit avontuur- 
lijke boek vol grapjes en 

leuke vondsten geschreven 
en geïllustreerd door 

Vera Damhuis.' 

o.a. verkrijgbaar bij 
Bruna Grou 

NIEUW RESTAURANT IN GROU: 
NORMA SERVEERT 

100% Houtskool 
Bij Norma Serveert kan je proeven, 

delen en genieten. Een hele avond lang! 
In de keuken van Norma Serveert staat 
geen gaststel of frituur, maar wel een 

Josper. Een houtskooloven vervaardigd 
in Barcelona, waar âlle kleine gerecht- 
jes - grilled tapas - op worden bereid. 

CADEAUTIP! 
Cadeaubon voor Menu Proeven bij 
Norma Serveert voor 2 personen 

(á ,E 50,00). 

Norma's Keuzemenu bestaat uit: 
Tapa met brood 

Koude tapa naar keuze 
3 warme tapas naar keuze 

Aan tafel gebracht in drie rondes, geser- 
veerd met diverse tapasgarnituurtjes. 

Onze tapaskaart wisselt wekelijks! 

Een goed begin.... 
Kom ook proeven, delen en genieten bij 

Norma Serveert. 
Op vertoon van dit magazine krijgt u 
een heerlijk glas Cava Krismanel als 

aperitief bij uw diner. 
Geldig tot en met 01 mei 2015. 

Gedempte Haven 13 in Grou. Reserveren kan 
via onze website www.normaserveert.nl, per 
mail info©normaserveert.nl of per telefoon 

0666 769 013 



52  Interview Tekst Ge Tichelaar en Harold Kramer Beeld Ino van den Berg 
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Coirri£ Been 
"Even denken", zegt Corrie Betten uit Grou. "Ik ben van 1984, 

dus dan word ik al 31. Wat worden we oud hè! Maar we zijn nog 

lang niet zo oud als Sint Piter". Corrie is geboren in Leeuwarden. 

"Tenminste, dat zeg ik altijd als grap tegen mensen, als ze er om 

vragen. Ik ben geboren in het ziekenhuis van Leeuwarden ". 

Maar Corrie is een echte Grouster, want eenmaal ontslagen uit 

het ziekenhuis heeft ze Grou nooit meer verlaten. De vrolijke 

kapster van Kapsalon Berino is de eerste telg van Henk en Jocé 

Betten. Ze waren enorm blij met de geboorte van hun dochter. 

Haar ouders hebben vaak gedacht, als ze maar niet op 21 febru-

ari wordt geboren, want Beppe Janke is ook al op deze dag jarig. 

Met de geboorte van Corrie hadden ze dan drie afspraken op één 

dag: de verjaardag van beppe Janke, verjaardag van Corrie en 

naar het dorp om Sint Piter uit te zwaaien. "Dat was natuurlijk 

niet echt erg, want mijn geboorte was het mooiste cadeau wat ze 

konden krijgen, en geven ook", legt Corrie uit. 

"Natuurlijk is jarig zijn, tegelijk met Sint Piter, heel speciaal. Het is 

anders dan bij anderen en het is ook handig, want mensen 

kunnen goed onthouden wanneer ik jarig ben. We vieren mijn 

verjaardag vaak al een week eerder of later. Dit omdat veel van 

onze familie en vrienden vaak zelf ook Sint Piter vieren en ze heb-

ben dan geen tijd om bij ons langs te komen". Corrie heeft bijzon-

dere herinneringen aan vroeger, toen ze nog op de lagere school 

zat. Corrie haar moeder was ieder jaar erg creatief en maakte op 

21 februari altijd leuke traktaties voor op school. "Als Sint Piter 

naar school kwam, dan mocht ik altijd speciale dingen doen, zoals 

zingen. Ik sta op veel foto's op het podium te zingen. En omdat ik 

ook jarig was, was ik vaak de uitverkorene. Ieder jaar weer". 

"Mijn vriendinnetjes vonden altijd dat ik zoveel cadeautjes kreeg. 

Maar ja, ik kreeg een cadeautje omdat het Sint Piter was én een 

cadeautje omdat ik jarig was". Dat betekende niet dat Corrie de 

rest van het jaar niets kreeg. "Onze andere pake en beppe woon-

den in Wergea, dus kreeg ik ook op 5 december nog wel wat 

cadeautjes". 

"Ik vond het Mearke altijd heel leuk om met school naar toe te 

gaan". Corrie gaat met haar moeder en zusjes of vrienden nog 

steeds jaarlijks naar het Mearke. "We vieren Sint Piter nu weer 

intenser dan de afgelopen jaren, want onze zoon is nu ruim één 

jaar en dan is het toch erg leuk om Sint Piter te vieren. Als de 

muziek weer te horen is in het dorp, dan krijg ik echt het Sint Piter 

gevoel en dan vergeet je gewoon datje ook zelf een jaartje ouder 

wordt".» 

1n, rw-Unie U de eerAtc zin klaar en.. qen qhke rnetdinq! "Ça door", heort hij z~ in zijit oor. 
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Silko van Barneveld is op 21 februari 1995 geboren in het zieken-

huis van Sneek, maar hij woont op 21 februari 2015 al twintig 

jaar in Grou. Over het algemeen ervaart Silko zijn verjaardag als 

een topdag. "Ik krijg twee keer zoveel cadeaus als anderen", zegt 

hij trots. Zijn verjaardag viert hij eigenlijk nooit op 21 februari, 

want dit is de avond van Sint Piter. "Meestal vierde ik het kinder-

feestje een paar dagen later en kwam de familie het weekend na 

21 februari bij ons langs." 

Silko denkt liever niet terug aan zijn zesde verjaardag: "We waren 

op het werk van mijn vader (destijds AOC), het was na schooltijd, 

we legden de chocoladeletters op de bureaus van de docenten. 

Dit deden we om Sint Piter bekender te maken. Samen met mijn 

broer zaten we op een karretje op een paar koffers. We vielen! ik 

wou de klap opvangen met mijn handen toen een koffer op mijn 

rechter middelvinger viel. Het gevolg was dat ik pakjesavond op 

de operatiekamer door moest brengen. Daar lag ik in het zieken-

huis, met mijn Zwarte Pieten pak nog aan." 

Jan  Glaa~ff  
Jarig zijn, tegelijk met Sint Piter, vindt Jan Glashouwer niet erg. 

"Het is toch heel bijzonder dat het hele dorp altijd de vlag voor mij 

uithangt", grapt Jan. Zijn kinderen nuanceerden hem dan telkens 

weer: "Maar papa, die vlaggen zijn ook voor Sint Piter hoor!" 

Jan Glashouwer wordt op 21 februari 2015 69 jaar. "Ik heb daar 

geen probleem mee hoor Het gaat namelijk automatisch", merkt 

de vrolijke Grouster op. Hij ziet er nog jong uit. Hij doet twee keer 

in de week fitness en fietst veel in de zomer. Rond Sint Pitertijd 

ging hij vaak schaatsen, maar hij heeft nu last van zijn heup. Hij 

kan moeilijk stil zitten en heeft inmiddels weer nieuwe hobby's 

gevonden. Hij schildert, speelt graag gitaar en zingt in het Mingd 

Koar van Grou. 

Jan is in 1946 geboren in Balk. "Een bevrijdingskindje", zegt hij 

trots. Hij is met zijn gezin (dochter Peggy en zoon Gilles) in 1978 

van Leeuwarden naar Grou verhuisd. "Toen waren onze kinde- 



ren 1 en 3 jaar. Peggy ging naar de peuterschool en daar vierden 

ze Sint Piter Dus we waren er gelijk bij. Het was wel een hele 

ommekeer We vierden ons hele leven Sinterklaas op 5 december 

en toen ineens Sint Piter Ommekeer of niet, we vonden het ge-

lijk een bijzonder feest, een prachtig kinderfeest. Onze kinderen 

waren er snel aan gewend. Ze zagen Sinterklaas ook op televisie 

en bij familie in Balk. Daar kregen ze wel cadeautjes." 

Jan zijn verjaardag wordt elk jaar gewoon op 21 februari gevierd. 

Het is altijd een erg drukke dag, want hij komt uit een grote fami-

lie. Op 21 februari zit het huis dan vaak ook helemaal vol. "Mijn 

ouders en schoonouders uit Balk en Schamegoutum kwamen op 

mijn verjaardag altijd bij ons eten. Want dan konden ze ook mee 

naar De Kade in Grou om Sint Piter uit te zwaaien. Dat vinden wij 

nog altijd heel bijzonder: het uitzwaaien van de goed heiligman." 

"De Sint Pitercadeautjes pakten we altijd een dag eerder uit. 

Rustig met ons gezinnetje, zonder de visite erbij. Ik herinner 

mij dat er in 1980 allerlei cadeautjes over de vloer lagen en we 

hadden toen ook een woestijnratje. Die liep ook wel eens los door 

de kamer en hij vermaakte zich prima door op alle cadeautjes te 

klimmen. Maar de stemming sloeg plotseling om toen het ratje 

per ongeluk tussen de kamerdeur kwam: dat overleefde hij helaas 

niet. De kinderen hadden helemaal geen zin meer in de cadeau-

tjes. 'Speedy' was hun grootste vriend en die was nu dood. We 

hebben Speedy op 21 februari begraven." 

Op zijn 50ste verjaardag regelde Jan zijn vrouw stiekem dat 

Sint Piter langs zou komen. Jan kocht die middag een nieuwe 

gitaar in de stad en toen hij thuis kwam, zat Sint Piter al bij hem 

op de bank. "Dat was een bijzonder moment. Dat verwacht je 

natuurlijk niet." 

Door de drukte van de verjaardag vergeten ze het Sint Pitermearke 

soms, niet toen de kinderen nog naar het Mearke gingen. "Wan-

neer de kinderen naar het Mearke gingen, dan wou je zelf ook 

gaan kijken. Dan konden we er thuis met de kinderen over praten. 

Dat waren de jaren dat meester Fopma in het sprookje zat en later 

ook meester Rienk." Rienk de Jong was jarenlang de buurman 

van Jan en Els. "We vinden het nog altijd erg leuk om de Sint 

Piterliedjes mee te zingen bij aanvang van het Mearke. Het is een 

prachtig feest, in alle opzichten. We doen ieder jaar ook mee met 

de Sint Piter collecte. Het is belangrijk dat het feest blijft bestaan, 

met name voor de kinderen." • 

"Doorgaan! Trek,ie niets uan haar aart", twort hij%wijle zewert. 



 

Beeld: Marian Baarda 

 

Tijdens de 
peTiO val' het 

Mearke wordt deze 

heerlijke lekke) als 

extraatje ij  de 

koffie en thee 

geseTe rdi 

M. Philippa e.a. (2003-2009) Etymologisch Woordenboek 
van het Nederlands Strou of struif:. 'pannenkoek; omelet' 

De oorspronkelijke betekenis van dit woord is 'het stijve, het 

starre'. Het benoemingsmotief van deze vanouds platte, ronde 

koek ligt in de bereidingswijze: een struif wordt namelijk ge-

maakt van beslag dat wordt gegoten in een platte pan, die 

kokende olie of kokend vet bevat, waarin het vloeibare beslag 

verstijft tot een koek. Dat beslag bestaat uit water of melk en 

meel, waaraan eieren en andere bestanddelen kunnen zijn toege-

voegd (vergelijk eierstruif, appelstruif, roomstruif). Verder breidde 

de benaming zich uit tot andere verschijningsvormen, zoals een 

hoge, in een ijzeren pot gebakken koek (Fries potstro) en (in 

Duitse streektalen) krakelingen. 

Srtd zo~ 't1 rjm'& oq.ea de 1ettr& Zijn duinien LUiken de telter& 



OOSTERGOO 
HOTEL RESTAURANT 

SINDS 1858 

1«4t 
Aaien klopje mei sâlt 

en dan de molke en it moal dertroch riere 

Op it lêst de rezinen. 

Plaat ynfetsje 

1 pûn bakmoal 

200 gr rezinen 

1 theeleppeltsje sâlt 

3 aaien 

400 gr molke 

mooglik taheakje: 

250 gr rezinen 

150 gr bûter 

Bakke op ovenstân 3 

of 150 graden plm 60 min. 

Opite mei sjerp. 

Extra lekker mei ûtbakt spek en mei rane bûter 

Zat ket takken? "Hc,a ucL je wint, je wint" kruvht naJJie. 'Dan ineen: een duw!'Wat qenieen uctn 9ct. 



1980 CaTe1V'' 
1980 De WjUkk fan 

e Boarci3Oj 

o 0 1111 

58 Interview Tekst: Klaasje van der Veen 

Beeldarchief: Klaasje van der Veen en Sint Piter Komitee 

Het schilders ÇjiLde 

1 

Carel woont sinds 1979 in Grou. Hij werkte toen 

in het onderwijs en kon goed tekenen. De ideale 

persoon toen er iemand werd gezocht om te helpen 

hij het decor voor het Mearke. 

Carel Visser - Jarenlang decorschilder bij het Mearke 

Maar een decor maken en beschilderen had hij nog nooit 

gedaan. Samen iets tot stand brengen, was de drijfveer om 

het te proberen. Carel tekende een schets op het doek en de 

mannelijke leerkrachten brachten dan de verf aan. Hij 

noemt met name Harm Visser, die wel iets meer kon dan 

vlakken vullen. Ook was Wietse de Vries vaak van de partij. 

Meestal voor de boodschappen en ook tijdens de op-

voeringen wist hij altijd op de juiste tijd het doek open en 

dicht te trekken. Toen in de jaren daarna min of meer een 

vaste bouwploeg ontstond, verdween helaas de saamhorig-

heid met spelers en de andere medewerkers. 

In de beginjaren was er na de Kerstvakantie een vergade-

ring van alle medewerkers, daarna begon iedereen aan zijn 

of haar taak. 21 Februari was altijd de eerste voorstelling 

voor de basisschoolleerlingen. 's Morgens de jongsten, 

's middags de oudsten. De vakanties werden in Grou altijd 

om deze datum heen gepland. Omdat ook Sint Piter op die 

dag aankwam, namen ze de zogenaamde "overblijf" maal-

tijd samen met de spelers. 

Carel tekende eerst de decors in detail, later ontdekte hij 

dat het ook losser en met grotere kwasten kon, zo creëerde 

hij de sfeer die hij voor ogen had. Hij leerde steeds meer en 

het geheel zag er steeds professioneler uit. Eerst op doek, 

later op paneelwanden die gedraaid konden worden. Om 

het effect van de belichting alvast te ervaren, werd er soms 

geschilderd met felle lampen. In het kader van de brand-

veiligheid moesten die panelen 6 cm dik zijn, geen contro-

leur die bedacht dat ze om hanteerbaar te blijven weleens 

hol konden zijn. 

llwidm pakken h2n uat. '1 la net of hij valt! 'Of hij zweelt! Wat uotL dut raar. 



"De wjukken fan de Boarchmole" in 1980 was Carels vuur-

doop. Hij moest schilderen in de oude Storklocatie. Daar 

was het zo koud dat de handschoenen aan bleven. Na nog 

enkele minder aangename omzwervingen kreeg de bouw-

ploeg een plek op de "Super" zolder van de familie Schoon-

hoven. Lekker warm, al het materiaal kon blijven staan, ook 

het decor, zodat de spelers meteen konden wennen. 

Vanaf het moment dat er een vaste bouwploeg was ont-

staan, maakt Carel een ontwerptekening die als maquette 

wordt uitgewerkt door Piet v.d. Wal. Alles in overleg met de 

hele ploeg en regisseur. 

"As de Noardewyn gûlt" vond hij misschien wel het mooiste 

decor. Vooral de tegenstelling tussen het ijzig-koude land en 

het warme gedeelte. Ook de kleding, die dat jaar voor het 

eerst door eigen mensen werd gemaakt, maakte het tot een 

compleet plaatje. Maar ook "Gewoel om 'e toer" was bijzon-

der. Omdat het toneel was verlengd met tafels, ontstond er 

een kruipgat voor de mollen. Het was prachtig, dat één van 

de mollen steeds wat zand op het toneel gooide. Ook de 'val', 

die gemaakt werd van stammetjes, was bijzonder. Of was het 

toch "De boskduvel", van wie hij een levensgroot portret 

schilderde (Symon Odinga). Of "Knilles yn 'e kiste", waarbij 

kinderen in de kist verdwenen en in het rijk van Knilles een 

grote brok kaas en een immens groot mes tegenkwamen. 

Als het doek open ging en de mensen applaudisseerden, 

gaf mij dat een enorme voldoening. Na 20 jaar, in 1999, 

besluit hij te stoppen. 

Carel vergeet ook nooit meer 21 februari 1985. Na zoveel 

jaar een Elfstedentocht! Het Mearke wordt een dag uitge-

steld. Carel rijdt de tocht mee, net als bouwer Yede van der 

Veen en spelers Rienk de Jong en Huug Molendijk. Ze halen 

de tocht allemaal! Maar de volgende dag, als er gespeeld 

en gebouwd moet worden, gaat het iets moeizamer dan 

anders. De kinderen hebben het vast niet gemerkt.» 
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1991 As de 1110  ardewyll 
gftlt 

1994 Gewoel om 'e 
Grouster toer 

1998 De Boskduvel 

1991 As de Noardewyn gûlt 
de te 

't 
989 i.tu1b.s 1998 De Boskduvel 

llrjen rilt! Trilt! Vaa kou? '(1aqt? Hij roept: "%rutjjte, mama, pappa"! 



Eddy was nog maar 17 toen hij met het Mearke in 
aanraking kwam. Midden jaren 160 was hij enkele 
jaren techneut. Hij begon met geluid (zoals de 
bandrecorder aan zetten) en het licht. Al snel kwam 
daar ook het schilderen bij. Prachtig werk, dat door 
andere werkzaamheden op een bepaald moment 
stopte. In 2000 werd Eddy opnieuw decorschilder en 
kreeg toen voor de tweede keer een oorkonde als 
Sint Piterfreon. 

Eddy Brinkman - Bevlogen decorschilder bij het Mearke 

Na de vele locaties om de decors te maken en te schilderen 

is op de zolder van de supermarkt Super Schoonhoven de 

Superplek gevonden. Altijd lekker warm, ruimte genoeg, 

een hartelijk welkom en het meegenieten van de traktaties 

bij de verjaardagen van het personeel. 

Eddy tekende vaak al in oktober een ontwerp, de mogelijk- 

heden en onmogelijkheden werden daarna met de 

regisseur en bouwers besproken. Bij een Mearke met twee 

decors moesten de decorstukken gedraaid en aan twee 

zijden geschilderd worden. Dit eiste soms veel denkwerk en 

technisch vernuft. En vooral meer schilderwerk. 

Aan één decor werkte Eddy alle werkdagen van november 

tot aan de uitvoering; waren er twee decors dan kwamen 

daar de avonden en weekenden bij. Tussen de middag 

kwam zijn vrouw Aaltsje eten brengen, omdat de verf niet 

mocht opdrogen. Maar ook omdat hij in de sfeer van zijn 

werk wilde blijven. Het publiek heeft natuurlijk nooit 

geweten hoeveel vrije tijd Eddy in het schilderen van het 

decor stak. Het publiek heeft ook nooit geweten dat er 

ieder jaar weer 'grapjes' in het decor verborgen zaten. Ook 

spelers wisten dat vaak niet. Het moest bij toeval worden 

ontdekt. Kleine muisjes in holletjes, twee kaboutertjes die 

de liefde bedreven of zoals in het immens grote boek, "It 

ûneinige ferhaal": de gezichten van de bouwers. 

2000 Frjemd spul yn'e haven 

2002 Eddy Brinkman 
20030 fa 	c lel znei  l 

De h.wi.dea pu1n ftem nog steuiW uwa. Ze tillen ketu omhcx. 



2010 In aneinich ferhaal 
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2005 Argewaasje yn 
Paradiso 

2003 Gepiel mei it segel 
fan Idaerderadiel 2010 In iineinich ferhaal 

Van elk Mearkedecor maakte Eddy "groeifoto's", zodat er 

bij hem thuis een gedegen archief ligt over de opbouw en 

het eindresultaat. Ieder jaar probeerde hij het weer beter te 

doen. Hij werd er zelfs eens door de toenmalige toneel-

meester op gewezen dat zijn niveau eigenlijk te hoog was. 

Als het doek bij de opvoeringen open ging en er spontaan 

geapplaudisseerd werd, was dat de beloning die hem ver-

warmde. Als eerbetoon aan de bouwers en schilder zou het 

toneelspel eigenlijk pas na vijf minuten moeten beginnen, 

om het publiek de tijd te geven het decor te bewonderen. 

Van elk Mearke heeft hij voor zichzelf ook kleine herinne-

ringen bewaard; een horloge of toverdoosje, wat hij had 

gemaakt en beschilderd, of het boek waaruit "It Cineinige 

ferhaal" werd voorgelezen. 

Behalve het decorwerk tekende Eddy ook de voorkant van 

tekstboeken en programmaboekjes en/of kleurplaten. Alles 

even gedetailleerd. Ook heeft Eddy het puzzelspel "Dob-

belpyt" gemaakt. "In hUdfol wurk", en als hij dat zegt.... 

Heel bijzonder vond hij het decor van : "Gepiel mei it segel 

fan Idaerderadiel". Geheel in zwart/wit. De vissershaven 

van "Frjemd spul yn 'e haven" of "Argewaasje yn Paradyso" 

met zijn gezellige en kleurrijke terras... We komen er niet 

uit wat zijn mooiste decor was. 

Na de "Super" ging de decorbouw naar de "oude" Brand-

weergarage. Overdag werkveld voor bouwers en schilder, 

's avonds voor de acteurs, omdat ook hier het decor kon 

blijven staan. "Moaie tiden", zegt Eddy, die graag alleen 

werkt, maar ook het samen overleggen, het koffiedrinken 

(mei in stikje koeke) met de hele bouwploeg gezellig vond. 

Samen als vrijwilligers iets bijdragen aan het in stand 

houden van een traditie; daar doe je het voor. Zonder 

vrijwilligers zoals Eddy Brinkman, die nooit uren schreef, 

zou een Mearke niet kunnen bestaan. • 

(Hij, zweeft, echt! 1etek komt heet dicht, bij, zijn, gezicht! ijeMt..! 



62 	Cumn 	Tekst: Freark Smink & Klaasje Postma - Beeld:Jan Bensliman 

grou  dat is it 
plak dat my nel ït 

toaniel suge hat 
Trffirk Smink 
Yn 1974 waard ik skoalmaster oan de CNS en letter oan De Nijdjipskoalle. Noch mar amper 

bekornxnen fan de ferhuzing (stik tit it kezyn hakt, omdat it bêd der oars net troch woe) stie 

der in fleurich fris readhierrich wyfke op de stoepe, dy't harsels Grieteke Martens neamde 

en dy't my frege oft ik wol toanielspylje woe by de Krite Grou. 

Net allinne by de Krite Grou waard ik ien fan de spilers, mar yn dat 

selde tiidrek moast ik ek oan it Sint Pitermearke meidwaan, want 

ik wie ommers skoalmaster yn Grou en dan dienen je mei! 

Myn earste Sint Pitermearke yn 1975 hie de titel Hoantsje Pik. 

Hoantsje Pik wie de duvel dy't tt de spegel wei komme koe en 

elkenien dy't wat te idel wie in tebeksetter jaan koe. 

Drekst waard ik yn it Grouster djippe smiten, want ik moast 

de titelrol spylje. En net allinne spylje, ik moast ek sjonge mei 

driigjende lieten dy't noch driigjender waarden troch de heale-

toan-ferspringingen dy't der yn sieten. 

Wat wie dat foar my in bysûndere tiid. Noch noait earder hie ik 

sa'n ferantwurdlike titelrol spile. En grut dat alles wie! Yn in 

mânske Halbertsmaloads oan it Grien waard spile. Der wie in 

kolossaal poadium opboud. En ik wit ek noch wol dat it behoarlik 

winterwaar wie. 

De grimeur en entertener Rommert Talman makke by alle foar-

stellingen fan my in beëangjend figuer en makke ek in lange 

noas, fan ik tink waaks, dy't it meastal krekt tidens de foarstelling 

tithold. Omdat ik as spiler aardich switte, rekke de noas wolris 

wat los. 

En dan de taskôgers. Al gau die bliken, dat de jongste bern it 

yn 'e broek dienen as Hoantsje Pik opkaam en him ek op de sea 

rjochte. Der wienen bern by dy't der fan gûlden. Sadwaande krig: 

ik nei de earste opfiering al te hearren dat it wol wat minder koe 

Mar wat hat dit Sint Pitermearke my it toanielspyljen smeitsj 

litten en oantrtn jûn om mei toaniel fierder te gean. Sa waard i 

in feste spiler by de Krite Grou. En by it iepenloftspul yn Grou 

En doe by Tryater en doe Sybe Satellyt en doe ZELLE en do 

JAM EIMY en doe De Emigrant en doe Feteranen. En dêrnei 

6'14/wit ik bui lIocutt4je "Pik, Toar elk bin ik in jlwik..." 

Hijuoett.. wat rcws.. een ka?! 11ijkocrteeateni. Ra'~! II 1 



hatma 
8 maaie 2014 
Bonne Bruinsma bellet oft Freark en ik wat skriuwe 
wolle yn in "Glossy" foar 2015 oer/foar Sint Piter. 
Ik hear dat Freark seit: "Dan moatte we dat fuort 
mar dwaan, want oars ferjitte we dat straks yn 
septimber". 

We binne drok dwaande mei de tarieding fan L's besite oan 
Kanada. "Bern, bern, wat wer in wurk", soe eis mem wol sizze as 
se noch libbe hie en tagelyk soe se it prachtich Kin ha. 

Ja it toaniel spyljen begCin foar my eins mei it Halbertsma 
sprookje. Us heit hat syn hiele libben by Halbertsma wurke en ien 
kear yn 't jier wie der in sprookje, dat spile waard troch de bern 
fan it personiel fan Halbertsma. 

Frou fan der Byl en Willem Spoelstra, dienen de regy. Sels ek 
betCifte amateur spilers. Frou fan der Byl, wie strang, mar dat 
moast ek wol. Willem Spoelstra wie leaf en tol fan begryp, temin-
sten sa tink ik d& oan werom. 

Us mem, Pier/Anneke, Frou Hazenberg en fést noch folie mear 
memmen, naaiden de klean. Rommert Talman en syn frou Aly, 
dienen de smink. 

Ik fCin it prachtich, mar as alles dan wer efter de réch wie en de 
foarstellingen hienen west, fOn ik it "libben" de earste wike ek 
wol saai. Op it toaniel koe 'k lekker mysels wêze. Koene jo luik 
wêze, raze ,skelle ensfh., want it wie altyd de rolfiguer dy't it die. 

Je krigen moaie klean oan, of jo hienen in sillige rol en dan hie de 
hiele seal begrutsjen mei my. 

"Bern, bern, wal wer in wurh" 

"g egapert ilriart? gedroomd? 'Daarom, heb ie mijn, appie, niet gátcwrd,." 
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Deze glossy is een eenmalige uitgave van het Sint Piter Komitee Grou in verband met 
de 65-ste voorstelling van het Sint Piter Mearke. 

Januari 2015 - Oplage: 2.500 - www.sintpiter.nl  

1chter de schermen van de Ç)loJ4nj werkten de volqende personen belwujelooJ mee: 

Art direction & Vormgeving 
Jitske Weijers-Velstra (www.fieldstar.nl) 

Eindredactie Nederlands 
Pauline Veltman 

Eindredactie Frysk 
Bonne Bruinsma 

Redactie 
Bonne Bruinsma, Geert Tichelaar, Harold Kramer, Ineke Siebenga, Jetske Lys Tjeerdsma, Klaasje van der Veen 

Fotografie 
Marian Baarda (www.facebook.com/baardamarian),  lno van den Berg (www.berinofotografie.nl), 

fotoarchief van Sint Piter en Klaasje van der Veen, haar en make up fotoshoot "Oud in het nieuw": Corrie Betten 

Fotoredactie 
Jetske Lys Tjeerdsma, Klaasje van der Veen, Jitske Weijers-Velstra 

Productie 
Jitske Weijers-Velstra (www.fieldstar.nl) 

Wilt u een extra exemplaar bestellen van deze glossy, stuur dan een email naar info@sintpiter.nl  

Redactieadres: Harold Kramer (tel. 0640183933), J. Nieuwenhuisstraat 9, 9001 BT Grou 

De werkgroep Mearke Glossy en haar afzonderlijke leden kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventueel geleden schade 

door foutieve vermeldingen in het blad. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt door middel van druk, foto- 

kopie, microfilm of welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jitske Weijers-Velstra van fieldstar communicatie. 

Drukkerij 
Grafische Groep Van der Eems, Heerenveen 

field 
communicatie 	Ster in ontwerp, vormgeving en productie! www.fieldstar.nI 
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65` Sint Piter mearke 2015 
fan Koos Meinderts en Harrie jekkers 

Het 

sfle" 

Geef jij de poster van het Sint Pitermearke "De winterkeninginne" kleur? Doe dat zo mooi mogelijk en maak er 

een foto van. Mail een foto van de kleurplaat naar info@sintpiter.nl  dan maak je kans op een leuke prijs. Onder 

de inzenders wordt het kinderboek 'Het Sneeuwmeisje' verloot. Het is geschreven door Koos Meinderts. Het 

verhaal uit dit boekje is waar het Sint Pitermearke dit jaar op gebaseerd is. 



Sint Piter Mearke 2015 
De wiriterkeningirnie 

fan Koos Meinderts en Harrie jekkers 

Lang ferlyn, fier fan de bewenne wrâld, libbe der yn 
it hege Noarden, in keninginne fan snie en iis. De 
winterkeninginne wie lokkich, mar dochs wie der in 
leechte yn har hert. Se woe har lok diele mei in bern. 
Op in dei makke se fan de fynste snieflokken in fam-
ke. En se tute it famke yn de hoop dat er libben yn de 

sniepoppe koxn.me soe. Mar der barde neat. Se gûlde 
bittere triennen oant se fielde dat der im.men efter har 
stie. It wie de sniegeast! En hy blies syn asem oer it 
sniepopfamke. Se libbe.... en de sniegeast wie ynienen 
fuort, lykas er ynienen kaam wie. En hy liet him net 
mear sjen, oant dy iene winter.... 

Foto: Fenna Ouderkerken 

De tUfierinçp  biiute Vn hotel Volerçjoci 
Nieuwe Kade 1, Grou, 0566 - 62 13 09 

Folwoeksenen 
Sneon 14 febrewaris 19.30 oere 
Tiisdei 17 febrewaris 19.30 oere 

Woansdei 18 febrewaris 19.30 oere 

Tongersdei 19 febrewaris 19.30 oere 
Freed 20 febrewaris 19.30 oere 

 

OOSTERGOO 
HOTEL RESTAURANT 

Alderein 
Woansdei 18 febrewaris 14.00 oere 

 

SINDS 1858 

 

Bern 
Tiisdei 17 febrewaris 12.15 oere 

Tongersdei 19 febrewaris 12.15 oere 
Freed 20 febrewaris 12.15 oere 

Kaartsjes binne te keap by de Bruna yn Grou fanôfmoandei 2 febrewaris 2015. 




