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Handleiding voor het maken van een Luiemotte

Stap 1.
De basis is een korte houten ladder, die om het dragen te
vergemakkelijken voorzien kan worden van drie
draagstokken (bezemstelen).
Op/om de houten ladder wordt een laken gemaakt ‘als bed’.
Op de ladder worden bogen of andere vormen vastgezet
(vroeger ook fietswielen etc.) als basis voor de opbouw.
(Kippen)gaas wordt aangebracht als basis om bloemen in te
steken.

Stap 2.
Bloemen zoeken. Het is natuurlijk verstandig om vooraf de
ogen goed de kost te geven. Waar staan veel geschikte
bloemen?
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Geschikte bloemen zijn
bijvoorbeeld:
- Madeliefje
- Fluitekruid
- Pinksterbloem
- Zuring
- Boterbloem
- Dotterbloem
(beschermd!)

Stap 3.
Het insteken van de bloemen in het gaas of bevestigen aan buizen
etc.
Het maken van ruikertjes.
De bloemen kunnen fris en goed gehouden worden door ze te
bevochtigen met een plantensproeier.

Stap 4.
Op de ladder is plaats voor de ‘langslaper’ de ‘Luiemotte’. Vroeger
was dit iemand die op heterdaad betrapt (op lui in bed liggen) en
op de ladder werd rondgedragen. Tegenwoordig wordt hiervoor
meestal een klein kind of pop gebruikt.

Stap 5.
Bij de ladder lopen uiteraard de dragers van de ladder en enkele
kinderen (met bel) die het liedje ‘Luiemotte, luiezotte op goan
stoan, ie mun weer noar bệde goan’ zingen.
Deze kinderen kunnen gewoon gekleed zijn. Het mag natuurlijk in
‘Ot en Sien’ achtige kleding, maar dat is geen onderdeel van de
traditie.
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Over het programma van de rondgang vindt u op de site www.oudgenemuiden.nl kort voor 2 mei
meer.
Vroeger
Vroeger waren luiemottes eenvoudiger en naast bloemen versierd met linten, slingers en lampionnen.
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