
Meiboom plaatsen zondag 10 mei 2015 

De teloorgang van tradities is toch een gemis in ons dorp. Daarom zal op zondag 10 mei een 
oeroude traditie nieuw leven in geblazen worden namelijk het plaatsen van een 
Meiboom. Dit om bij het begin van de zomer de natuur te huldigen, maar wel met een 
eigentijdse invulling. Met het plaatsen van een Meiboom worden de dorpstradities 
uitgevoerd die een Limburgs dorp eigen zijn. Het is de bedoeling dat het heel Laar straks 
uitloopt om deze vruchtbaarheidsrite bij te wonen.  

Zaterdag  ‘s Avonds wordt de boom gekapt door onze ongetrouwde mannen.  

18:00 uur  De Jonkheid (ongetrouwde mannen) vertrekt vanaf Beej Bertje richting bos 
om de Meiboom te kappen. Als het karwei geklaard is zullen deze mannen de 
boom de hele nacht bewaken. Alle ongetrouwde mannen tussen de 16 en 30 
jaar zijn van harte uitgenodigd. 

Zondag Feestelijkheden rondom het plaatsen van de meiboom. 

11:00 uur De boom wordt door de Jonkheid op de Malle Jan (boomwagen) geladen. 
Graad Peeters komt met z’n paarden. 

12:00 uur Vanaf Peerkesbosch zullen de rijtuigen met de ouderen van Laar de stoet 

voorgaan, daar achter de boom en de Jonkheid sluit de rij richting Laar. 

13:00 uur Aan het viaduct (Heugterbroekdijk), nabij Hans Janssen staan de Schutterij St. 

Sebastianus aangevuld met de kinderschutterij klaar om de stoet te 
begeleiden tijdens het laatste stukje. De kinderschutterij bestaat uit kinderen 
die met hun zelf gemaakt muziekinstrumenten met de onze echte schutterij 
mee willen lopen om muziek te maken. Schutterij zal voorop gaan. 

13:30 uur Aankomst op het feestterrein bij Twee. De Jonkheid geeft de boom over aan 
de getrouwde mannen.        
Bij aankomst delen de ongetrouwde vrouwen van Laar koffie met broodjes 
uit.           
De “verstandige”, getrouwde mannen gaan de boom recht zetten met behulp 
van stiepen. Tijdens het rechtzetten van de boom zal er muziek gemaakt 

worden door Bearke Donkers, Klink Klaor, Schutterij St. Sebastianus en een DJ. 

Het feest zal tot een uur of acht duren (20:00 uur). 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Zomer


  

Meiboom plaatsen. Geef je op! 

Om dit evenement te doen slagen hopen we op de enthousiaste medewerking van onze 
dorpsgenoten. 

Wij zoeken: 

 Ongetrouwde mannen met een leeftijd tussen 16 en 30 jaar om de boom te kappen. 

 Ongetrouwde vrouwen met een leeftijd tussen 16 en 30 jaar voor het serveren koffie. 

 Kinderen met een (zelfgemaakt) instrument om mee te lopen met de schutterij. 

 Ouderen die met de rijtuigen meewillen. 

 “Verstandige” getrouwde mannen om de boom met stiepen recht te krijgen.  
Hiervoor zijn minimaal 6 viertallen nodig (vrienden, buren, verenigingsleden). 

Opgeven kan bij café Beej Bertje bij Henk en Marlies Broods. Kom even langs of bel (tel. 06-
29501472).  

Voor meer informatie kunnen jullie terecht bij Henk en Marlies Broods. 

 


