
 

 

 

 

 

 

 

Beleidsplan 2019  

Sint Piterfeest in Grou 

 
  



 

 

 
Inleiding  
 
Het Sint Piterkomitee is verantwoordelijk voor de organisatie van het jaarlijkse Sint Piterfeest 
in Grou. Het Sint Piterfeest wordt sinds 1903 in zijn huidige vorm gevierd. Het Sint Piterfeest 
is een traditioneel “geeffeest” voor kinderen. De belangrijkste activiteiten zijn: 
 

• Intocht Sint Piter 
• Uitzwaaien Sint Piter op 21 februari 
• Sint Pitermearke (sprookje) 
• Sint Piter bezoek aan de scholen en Friesma State 
• Sint Piterbeurs 
• Sint Piterbingo 
• Swarte Pyt in de Sporthal 
• Sint Piter Foarpriuwke  
• Op bezoek bij Sint Piter 
• Koop zaterdag / koop zondag 
• Sint Piter op bezoek bij ….. 

 
Om deze activiteiten te kunnen organiseren zijn er commissies samengesteld die ieder 
verantwoordelijk zijn voor hun activiteit. In het Sint Piterkomitee zijn de voorzitters van de 
commissies vertegenwoordigd. Het Sint Piterkomitee heeft als doel om deze activiteiten 
jaarlijks te organiseren en de traditie levendig te houden en door te geven aan toekomstige 
generaties.  Hierbij ligt de focus op vernieuwing met behoud van tradities. Waarbij we alle 
Grousters willen laten genieten van het Sint Piterfeest. Jong, oud, rijk en arm.  
 
 
Beschrijving van de traditie 
 
Grou is de enige plek in Nederland waar geen Sinterklaasfeest wordt gevierd. 
 
Hier viert men op 21 februari Sint Piter, een geheel Fries feest; dit komt tot uiting in de naam 
van de traditie, evenals de namen van de hoofdrolspelers en het organiserende komitee 
(allemaal op zijn Fries geschreven).  
 
Voor buitenstaanders lijkt Sint Piter op Sinterklaas; het Sint Piterfeest heeft evenwel een  
geheel andere oorsprong. Op de zaterdag voor 21 februari komt Sint Piter aan met de boot en 
wordt geassisteerd door zijn secondant Swarte Pyt. Hij draagt een witte mantel en rijdt op een 
(zwart) Fries paard.  
 
Sint Piter wordt ontvangen door de burgemeester en toegezongen door kinderen en  
volwassenen. Na de ontvangst gaat Sint Piter in optocht door het dorp, samen met de 
burgemeester, vertegenwoordigers van diverse comités en schoolkinderen. 's Middags is er 
een rondrit per sjees door het dorp en aan het einde van de middag mogen kinderen net onder 
of boven de kleuterleeftijd tijdens een instuif even bij Sint Piter op de schoot zitten.  
 
 



 

 

 
 
De goedheiligman bezoekt in de tijd dat hij in Grou is de scholen, het kinderdagverblijf,  
het verzorgingscentrum, een kinderinstuif, een instuif voor Grousters en oud-Grousters en 
zieke kinderen. 
 
Sinds 1951 wordt er elk jaar een Sint Pitersprookje opgevoerd voor de jeugd en ‘s avonds  
voor de ouders. Het sprookje is één van de pijlers van het huidige Sint Piterfeest en wordt in 
de Friese taal opgevoerd 
 
Bij het Sint Piterfeest horen eigen Sint Piterliedjes, allemaal friestalig. Alle Sint Piterliedjes  
staan op een CD. Sinds 1959 zijn met enige regelmaat verhalen en gedichtjes, boekjes,  
spelletjes, grammofoonplaten en een CD voor kinderen verschenen en uitgegeven. 
 
Enkele weken voor de aankomst van Sint Piter organiseert het Sint Piterfrouljuskomitee (Sint 
Piter vrouwencomité) een Sint Piterbeurs. Deze beurs brengt ieder jaar een groot bedrag op. 
Het is ook het begin van de acties van de Grouster middenstand. De opbrengst komt ten goede 
aan het sprookje en het uitgeven van boeken en Sint Piterspelletjes voor de kinderen. Tijdens 
de beurs is Swarte Pyt aanwezig om schoentjes en laarsjes van kleine kinderen in ontvangst te 
nemen. De schoentjes en laarsjes met een cadeautje kunnen later worden gezocht in een van 
de etalages van de winkels in Grou. Op dit eendaagse gebeuren komen honderden 
volwassenen en kinderen af. Bij dit evenement zijn ca 45 vrijwilligers betrokken.  
 
Op 21 februari wordt de verjaardag van Sint Piter gevierd op de scholen, kinderopvang en in 
het verzorgingstehuis. Aan het einde van de middag wordt afscheid genomen van Sint Piter 
en Swarte Pyt in het centrum van het dorp. Na een korte afscheidsrede loopt Sint Piter naar 
de Kade, onderweg vele kinderhanden schuddend, stapt op de boot en vaart dan weer terug 
naar Spanje, uitgewuifd door honderden kinderen en volwassenen. Een mooi feest is dan weer 
ten einde. 
 
Jaarplan 2019  
Op de website staan alle activiteiten 2019. De website is onlangs geheel vernieuwd. Met deze 
vernieuwing zijn we beter in staat om met alle Grousters te communiceren.  
 
Missie 
Het Sint Piterkomitee organiseert het Sint Piterfeest in Grou, draagt haar traditie uit en 
verbindt en verenigt haar bezoekers, vrijwilligers en genodigden. 
 
Visie 
Het Sint Piterkomitee ontwikkelt, beheert en bewaakt het Sintpiterfeest en richt zich op 
bezoekers van het feest in alle leeftijdsgroepen met als belangrijkste doelgroep kinderen van 
4 tot 12 jaar. 
 
Strategie en Doelstellingen 
De organisatie van het Sint Piterfeest wordt ieder jaar volgens een vast patroon en traditie 
uitgevoerd. De desbetreffende commissies nemen ieder een deel van de organisatie voor haar  
 



 

 

 
 
rekening. Het Sint Piterkomitee ziet erop toe dat dit op de juiste wijze gebeurt en biedt 
ondersteuning en advies bij de uit te voeren werkzaamheden te noemen: 
 
- Intocht Sint Piter 
- Uitzwaaien Sint Piter op 21 februari 
- Sint Pitermearke (sprookje) 
- Sint Piter bezoek aan de scholen en Friesma State 
- Sint Piterbeurs 
- Sint Piterbingo 
- Swarte Pyt in de Sporthal 
- Sint Piter Foarpriuwke  
- Op bezoek bij Sint Piter 
- Koop zaterdag / koop zondag 
- Sint Piter op bezoek bij ….. 
 
Huidige situatie en activiteiten  
Vooralsnog kan het Sint Piterfeest plaatsvinden zoals het altijd is gevierd. Indien er geen 
veranderingen plaatsvinden in de externe omstandigheden kan het feest en de organisatie 
daarvan doorgang vinden op de wijze zoals het tot nu toe is georganiseerd; zolang de 
wetgeving onveranderd en de veiligheid gewaarborgd blijft. 
  
Stifting Sint Piterkomitee 
Kamer van Koophandel: 01091442 
RSIN: 815666160 
Anbi status: aangevraagd 
Erkenning: Sint Piterfeest in Grou is bijgeschreven in de Inventaris Immaterieel Erfgoed 
Nederland 
 
Beloningsbeleid 
Bestuursleden van het Sint Piterkomitee zijn onbezoldigd. 
 
Vrijwilligers 
Het Sint Piterfeest draait volledig op vrijwilligers. In totaal zijn er z’n 100 Grousters als 
vrijwilliger betrokken bij de organisatie. Al deze vrijwilligers vallen onder de dekking van de 
vrijwilligersverzekering via de gemeente Leeuwarden. 
 
Het werven van gelden  
Het Sint Piterfeest heeft een aantal belangrijke instrumenten voor het werven van geld onder 
het publiek. Dit zijn: 
- Stipers (donateurs) 
- Listrinners (jaarlijkse lijst collecte in Grou) 
- Sint Piterbeurs 
- Sint Piterbingo 
- Verkoop eigen producten (boeken, cd’s) 
- Giften en nalatenschap 



 

 

 
 
Jaarlijks wordt ingezameld om het Sint Piterfeest mogelijk te maken.  
 
Via de ansichtkaartenactie worden ook dit jaar Stipers geworven. Tijdens de aankomst van 
Sint Piter zullen we met een “Koek en Zopie stand” ook proberen Stipers te werven.  
Van 1 t/m 5 februari gaan ruim 50 ouders langs de huizen in Grou met een inzamellijst. De 
wijze van inzamelen is nog eens goed onder de loep genomen en daar waar mogelijk 
duidelijker omschreven in de zogenaamde instructiebrief. We verwachten dat de inkomsten 
van deze inzameling weer op het niveau van 2017 komen. 
 
Op vrijdag 1 februari is de Sint Piterbeurs en Sint Piterbingo. Deze dag en avond wordt 
georganiseerd door de Sint Piterfroulju. In heel Grou worden producten ingezameld en deze 
worden via het Draaiend Rad (waar je loten voor kunt kopen) en ’s avond via de Bingo verkocht 
onder de aanwezigen. Verder zijn er ook allerlei spelletjes waar voor betaald wordt en 
waarmee prijzen gewonnen kunnen worden. Dit jaar is er voor het eerst ook een knustelhoek. 
Al deze activiteiten leveren een mooi bedrag op.  
 
Beheer en besteding van het vermogen  
Het Sint Piterkomitee beschikt over een eigen vermogen dat groot genoeg is om eventuele 
tegenvallende opbrengsten (kaartverkoop Mearke, Listrinners, Sint Piterbeurs) op te vangen. 
Het huidige eigen vermogen (zie jaarverslag) is voldoende groot. Bijzondere projecten en 
eenmalige investeringen worden daar waar mogelijk gefinancierd door fondsen aan te 
schrijven. Het Sint Piterkomitee kan besluiten om hiervoor ook eigen middelen aan te wenden. 
 


