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Erfgoedzorgplan

1.  Beschrijving van de traditie

Naam van uw traditie:

Geografische lokatie van uw traditie:

Beschrijving van uw traditie:

2014



5

2.  Identificatie van de traditie

Kunt u beschrijven welke deelnemers en organisaties er bij uw traditie betrokken zijn:
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Wat is in het kort de geschiedenis van uw traditie? 
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Hoe is de traditie in de loop der tijd veranderd?

Wat zijn de onderdelen van de traditie? 

Welke onderdelen wilt u doorgeven aan volgende generaties?

 

Op welke manier is de kennis over uw traditie vastgelegd?
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Waaruit bestaat uw archief?

Waar wordt uw archief bewaard?

Waaruit bestaat uw collectie?

 

Hoe is de zorg voor uw collectie geregeld?
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3.  Bescherming

Wat heeft uw traditie voor u voor betekenis?

Waarom zouden jongere generaties uw traditie willen overnemen?

Hoe wordt nu uw traditie doorgegeven naar volgende generaties?
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Wat zijn de knelpunten in de overdracht naar volgende generaties? Zie Sterkten-Kansen-Zwakten-Bedreigingen analyse.

Welke stappen zijn er in het recente verleden ondernomen om deze knelpunten op te lossen?

Welke maatregelen gaat u op korte termijn ondernemen om deze knelpunten op te lossen?

Wat moet er op langere termijn gebeuren om uw traditie levensvatbaar te houden?
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4. Plaatsing op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland

Wat betekent het voor uw traditie om op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland te komen?

Wat zijn de voordelen?   

Wat zijn de nadelen?

Hoe gaat u de voordelen benutten?

Hoe gaat u de nadelen oplossen?
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5. Samenvatting

Welke acties gaat u de komende twee jaar concreet ondernemen om uw traditie levensvatbaar te houden?

1.

2.

3.

4.

5.
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6.  Bijlagen 

  Sterkte-Zwakte-Kansen-Bedreigingen analyse

 

  Literatuurlijst

 

  Foto’s

 

  Korte film

 

 Anders 
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7.  Bijlage 1  Sterkte-Zwakte-Kansen-Bedreigingen analyse

Wat zijn de sterke punten van uw traditie?

 

 

Wat zijn de zwakke punten?

 

 

Wat zijn de kansen?

 

 

Wat zijn de bedreigingen?   

 

 


	tr-archief 1: De pas opgerichte Stichting tot bevordering en instandhouding van de paasgebruiken in Ootmarsum heeft nog nauwelijks een eigen archief maar kan te allen tijde putten uit een zeer uitgebreid archief van de Ben Morshuis Stichting, bestaande uit boeken, films, foto's en ander documentatiemateriaal. De vereniging Heemkunde Ootmarsum en Omstreken beschikt eveneens over een archief betreffende de paasgebruiken.  De secretaris van de pas opgerichte stichting, een oud poaskearl, is ook de schrijver/opsteller van de instructie op papier voor de  poaskearls. Verder zijn nog drie leden van het stichtingsbestuur oud-poaskearl. De voorzitter was meerdere jaren één van de drie vrachtboeren.Ook de oud-poaskearls beschikken over de nodige informatie, ook op schrift.  
	tr-archief 2: Bij de voorzitter van de Ben Morhuis Stichting, de heer Ben Morshuis die ook de voorzanger van de poaskearls is. De poaskearls bewaren hun archief bij de oudste in functie zijnde poaskearl. Hij geeft het op zijn beurt weer door aan zijn opvolger in het volgende jaar.De pas opgerichte stichting bewaart haar nog beperkte archief bij de secretaris. De vereniging Heemkunde Ootmarsum en Omstreken beschikt over een eigen archief. Alle archieven zijn te raadplegen.
	tr-archief 4: Middels de Ben Morshuis Stichting met een compleet eigen uitgebreid historisch archief is de zorg gewaarborgd. De collectie omtrent paasgebruiken is daarvan een onderdeel.De poaskearls zorgen zelf voor het up to date houden van hun eigen archief onder andere door het te laten bijwerken door oud-poaskearls.De zorg voor de drie boeren wagens ligt nu bij de pas opgerichte ANBI stichting. Deze stichting zal financiële voeding krijgen van de gemeente, de poaskearls en van sponsoren en donateurs. Met behulp van deze middelen moeten de wagens in een goede conditie worden gehouden.De vereniging Heemkunde Ootmarsum en Omstreken verzorgt haar eigen archief zeer nauwgezet.
	tr-archief 3: De Ben Morshuis Stichting beschikt over boeken. tijdschriften, krantenartikelen, vele honderden foto's, paasbrieven, films (oude en nieuwe) e.d. (ook de boeken van Buter, Bartelink, Geerdink, van Deinse, Röring, Stolker, Dingeldein en Gerard)De pas opgerichte Stichting tot bevordering en instandhouding van de paasgebruiken in Ootmarsum beschikt over op papier gezette overleveringen en kan daarnaast te allen tijde beschikken over de collectie van de Ben Morshuis Stichting. Verder krijgt deze nieuwe Stichting in de loop van 2014 de beschikking over de drie boerenwagens waarmee paashout wordt gehaald. De vereniging Heemkunde Ootmarsum en Omstreken heeft ook de beschikking over de nodige boeken, foto's etc. alsmede over filmmateriaal.De poaskearls beschikken over op papier gezette overleveringen.
	tr-betekenis-nu: Een waardevol erfgoed dat onze voorouders hebben doorgegeven en dat wij op onze beurt weer moeten doorgeven aan hen die na ons komen. Het bevordert bovendien op bijzondere wijze de onderlinge band tussen de inwoners. Verder blijken veel oud-inwoners de tradities aan te grijpen om jaarlijks met Pasen naar hun geboortestad terug te komen. Met name op paaszaterdag en 1e Paasdag zien vele oud poaskearls elkaar jaarlijks terug. Voor hen persoonlijk is het en soort reünie die men nooit zal willen missen. Een verre reis heeft men er graag voor over.
	tr-betekenis-straks: Ook jongeren zien, en dat blijkt elk jaar weer, de waarde van deze paastradities in. Kinderen van oud poaskearls laten de uitvoering ervan niet aan de ouderen over, maar nemen zelf deel en brengen hun vrienden mee. De ervaring is, dat jongeren het een hele eer vinden om poaskearl te worden om naderhand ook te kunnen zeggen: "Ik ben poaskearl geweest". Veelal wordt  gezegd: "eens een poaskearl is altijd een poaskearl"  waarmee nog eens wordt benadrukt hoe dit leeft. door mee te doen spelen ze zich in de kijker.Ze vinden het een eer in de toekomst steeds aangesproken te worden op het feit dat ze ooit poaskearl zijn geweest. Het poaskearls zijn geweest ligt eergevoelig. De relatie met de kerk mag dan minder zijn geworden maar met de paasgebruiken voelt men zich nauw verbonden en dat is de laatste decenia alleen maar toegenomen.
	tr-nextgenaration: 1. Door de overdracht van de traditie door de poaskearls zelf.2. Door publicaties in de vorm van boeken en het publiceren van artikelen in kranten en tijdschriften.3. Door op scholen de leerlingen enthousiast te maken door middel van boeken over de locale historie.4. Door middel van mondelinge overdracht middels lezingen en films.5. Door als oud-poaskearls zelf intensief deel te nemen aan de paasgebruiken.
	tr-knelpunten: Een knelpunt zou kunnen zijn dat Ootmarsumse jongeren elders gaan studeren, op kamers gaan wonen en daardoor te weinig met de tradities contact blijven houden. Toch lijkt het ons onwaarschijnlijk dat op een bepaald moment geen jongemannen poaskearl zouden willen worden. Men ervaart het nog steeds als een eer als je gevraagd wordt. Toch zou de belangstelling kunnen afnemen.Mogelijk dat strengere regels aangaande paasvuur problemen veroorzaken.Zijn er in de toekomst nog wel geschikte paarden om de paaswagens te trekken?Blijft er wel voldoende dennenhout beschikbaar? (wordt nu ook al elders gehaald)Verbouwing van panden kan er toe leiden dat een stiepel verdwijnt. (er zijn echter in de loop der jaren juist stiepels gekomen op plaatsen waar ze het jaar door niet staan). Verdergaande ontkerkelijking en het zich niet meer aan een kerk verbonden voelen kunnen knelpunten worden.  
	tr-knelpunten-oplossen: Langs de weg van tijdig overleg is tot op heden elk knelpunt opgelost. (de traditie wordt door de inwoners immers breed gedragen). Verder is er met de gemeente en de brandweer overleg geweest over een aantal extra veiligheidsmaatregelen tijdens het paasvuur. Ook is er wel eens een aanpassing geweest in de looproute van het vlöggeln.In overleg met de politie (minder beschikbaar) is een groep "verkeersregelaars" aangesteld die het verkeer regelt tijdens het paashout halen. (De zwaar beladen boerenwagens laten het niet toe dat er tegemoetkomend verkeer is). Hierdoor is het vervoer over de openbare weg veilig gesteld. Leden van deze groep begeleiden ook het vlöggeln. Doordat er nu professionele begeleiding is, kan in voorkomende gevallen een beroep op een verzekering worden gedaan hetgeen anders niet mogelijk zou zijn.
	tr-oplossen-nu: Op korte termijn worden maatregelen voorbereid om ook in de toekomst de interesse van de jeugd vast te blijven houden. Dit kan o.a. door de jeugd vroegtijdig te interesseren voor deze zeer waardevolle traditie.Ook worden acties op touw gezet om de Stichting tot bevordering en instandhouding van de paasgebruiken in Ootmarsum van voldoende financiële middelen te voorzien om de boerenwagens in stand te houden en deze zo nodig te vervangen. Ook zullen voldoende vrijwilligers beschikbaar moeten zijn voor de functie van verkeersregelaar. Deze groep moet op korte termijn worden uitgebreid. 
	tr-levensvatbaar: Recent is de Stichting tot bevordering en instandhouding van de paasgebruiken in Ootmarsum in het leven geroepen die moet waken over de tradities door deze, daar waar nodig, te ondersteunen en te bevorderen. De oprichting van deze stichting op zich kan al gezien worden als een maatregel voor de langere termijn. De ontkerkelijking speelt op de korte termijn nog niet (er worden nog steeds voldoende kinderen gedoopt) maar op lange termijn moet hierover wel serieus worden nagedacht. Het is denkbaar dat de kerk wordt gesloten, niet op korte termijn maar of deze in de toekomst open blijft is nog maar de vraag. Voldoende stof om over na te denken, vandaar ook de oprichting van de hiervóór genoemde stichting. Wel degelijk moeten jongemannen worden geïnteresseerd voor de functie van poaskearl. Ook oud poaskearls moeten gewezen op hun verantwoordelijkheid om samen de traditie in ere te houden.
	plaatsing-betekenis: Een bevestiging en erkenning van het belang van deze unieke paastraditie, die het beslist waard is om doorgegeven te worden aan ons nageslacht.Plaatsing zal de paasgebruiken in Ootmarsum nóg meer bekendheid geven.
	plaatsing-voordelen: Een plaats op de Nationale Inventaris werkt zeker statusverhogend. De poaskearls zullen daardoor met nog meer verantwoording met hun traditie omgaan. Bovendien zullen o.a. VVV en gemeente de paasgebruiken eerder en intensiever promoten en (financieel) ondersteunen. Mensen van buiten zullen de gebruiken beter leren kennen. Ook anderen zullen hierdoor de paasgebruiken in Ootmarsum beter leren kennen en de waarde van een aloude traditie gaan waarderen. De plaatsing kan van belang zijn, als bij gemeentelijke of andere instanties ondersteuning moet worden gevraagd. Het geplaatst zijn op deze Inventaris zal zeker gewicht in de schaal leggen.
	plaatsing-nadelen: Teveel mensen op de te volgen route bij o.a. het halen van paashout kan tot gevaarlijke verkeerssituaties leiden.Bij het vlöggeln moeten we er op toezien dat deelnemende toeristen zich aan de regels houden. Belangrijk is dat het wel de paasgebruiken van Ootmarsum blijven en niet verwordt tot een of ander folkloristisch festival. Een nadeel kan ook zijn dat buitenstaanders proberen invloed te krijgen op de paasgebruiken. 
	voordelen benutten: Met deze plaatsing kan er meer bekendheid aan de unieke Ootmarsumse paasgebruiken worden gegeven.Met de plaatsing kan aan de bevolking van Ootmarsum nog eens duidelijk worden gemaakt welke waarde hun paasgebruiken hebben waardoor wellicht de waardering daarvoor nog groter wordt.Verder zal een aanvraag om (financiële) ondersteuning bij instanties en locale bevolking eerder gehoor vinden als de stichting kan verwijzen naar een plaats op Nationale Inventaris. 
	nadelen benutten: De direct betrokkenen, zoals vrachtboeren, verkeersregelaars en met name de poaskearls wijzen op de plicht en de verantwoordelijkheid als deelnemer en uitvoerder van de paasgebruiken in Ootmarsum. Regelmatig contact is daarbij van belang.
	actie 1: De gemeentelijke overheid wijzen op het belang van de traditie. De betrokken vertegenwoordiger(s) tijdig benaderen als er bepaalde voorzieningen getroffen moeten worden. Te denken valt aan: vergunning voor het paasvuur, afsluiten van wegen, onderhoud paaswagens. Daarnaast zullen financiële bronnen moeten worden aangeboord om de paaswagens in stand te houden. Om te voorkomen dat de traditie een sleur wordt, moet er nagedacht worden over het bij de tijd houden, b.v. aanpassing van looproute tijdens het vlöggeln.
	actie 2: Door middel van (pers)publicaties bekendheid geven aan de paasgebruiken. We hebben het dan niet alleen over locale en regionale pers, maar ook over bladen en tijdschriften met een groter verspreidingsgebied. Verder zijn er intensieve contacten met met o.a. VVV en Twents Bureau voor Toerisme.
	actie 3: Het in 2013 uitgegeven boek "De Paasgebruiken in Ootmarsum" onder de aandacht brengen, zodat zoveel mogelijk bekendheid zal worden gegeven aan deze traditie.
	actie 4: Ootmarsummers die op de een of andere manier bij de tradities betrokken zijn of worden, wijzen op het belang van hun medewerking. te denken valt hierbij aan het gebruik van de stiepel, het openstellen van hun localiteit, het beperken van terrassen tijdens het vlöggeln. Het betrekken van scholen bij het instandhouden van de Paasgebruiken door middel van promotie. De stichting zal concreet moeten investeren in lesmateriaal voor scholen. We blijven toeristen daadwerkelijk informeren door het verzorgen van lezingen. Door middel van perspublicaties gaan we de traditie jaarlijks onder de aandacht brengen van het grote publiek. 
	actie 5: De poaskearls door middel van gesprekken op hun verantwoordelijkheid en unieke positie wijzen.(zo dit al nodig mocht zijn) Ook oud-poaskearls vervullen hierin een zeer belangrijke rol.
	1: v
	2: v
	3: v
	4: 
	5: 
	6a: 
	6b: 
	6c: 
	bijlage-sterk: * Een bevolking die unaniem achter de traditie staat. Ook de inwoners die van buiten Ootmarsum zijn  gekomen nemen deel. Er is duidelijk sprake van een soort reünie.* Veel oud-inwoners komen jaarlijks met Pasen naar Ootmarsum om aan de gebruiken deel te nemen.* De eenvoud van de uitvoering: samen door de straten van Ootmarsum lopen om de paasliederen te    zingen. Samen hout halen: achter de wagens lopen, hout slepen en teruglopen.* Relatief beperkte kosten om de traditie in stand te houden.
	bijlage-zwak: * Uit een kleine gemeenschap elk jaar weer nieuwe, geschikte poaskearls te kunnen kiezen.    Zij moeten immers wel aan bepaalde voorwaarden voldoen: rooms-katholiek zijn; ongehuwd zijn en dat    vier jaar lang blijven. (vroeger moest je ook de militaire dienstplicht hebben vervuld). De ontkerkelijking   kan van invloed zijn op de groep jongemannen die beschikbaar is. (men moet immers van katholieke   huize komen) Betrokkenheid van de kerk bij de traditie kan daardoor ook in het geding komen.* Meerdere jongens trekken weg (studie, baan) en kunnen en/of willen daardoor niet aan de verplichtingen   beantwoorden. * Regelgeving van de overheid kan zo maar weer anders uitgelegd gaan worden en van invloed zijn op de   uitvoering.  
	bijlage-kans: Door de jaren heen zijn er nooit tekenen van verval geweest daarvoor is ook nu meer dan voldoende draagvlak. Alleen tijdens de oorlogsjaren was het minder en toen na de oorlog jongens als soldaat naar Nederlands Indië moesten, was het even moeilijk om poaskearls te vinden. De hele gemeenschap staat achter deze gebruiken en wil dat ook blijvend (financieel) ondersteunen.Als de paasgebruiken op de Nationale Inventaris Immaterieel en Cultureel Erfgoed komen biedt dat kansen voor de gemeente om met het logo zowel de traditie te promoten alsook de eigen gemeente. Voor de gemeenschap Ootmarsum zelf betekent het een verdere accentuering van de vele reeds bestaande culturele uitingen en draagt het nadrukkelijk bij aan een grotere betrokkenheid en gemeenschapszin van de locale bevolking. Plaatsing op de lijst zal extra jongemannen aanzetten zich beschikbaar te stellen.
	bijlage-bedreigingen: Een directe bedreiging is eigenlijk niet aan te wijzen. Wel zijn er enkele aandachtspunten zoals:* zijn er in de toekomst nog geschikte paarden die dat werk kunnen doen?* de paaswagens moeten in optimale conditie worden gehouden.* vergunningenbeleid m.b.t. het paasvuur.* is en blijft er voldoende dennenhout.* deelname van de jongere generatie aan de traditie; er zijn immers veel meer vrijetijdsbestedingen.* blijven er stiepels in de stad en kunnen we blijven vlöggeln door de drie horecabedrijven.* blijft men door de ontkerkelijking het verhaal van Pasen nog wel kennen?* blijven er voldoende potentiële poaskearls beschikbaar?(denk hierbij aan vertrek van velen naar elders)
	partij1: De poaskearls. In de voorbereidingsfase zijn het er zes, na Goede Vrijdag zijn het acht jonge, vrijgezelle en R-K jongemannen.
	partij2: De voorzanger. Tijdens de rondgang om de Wehme en het vlöggeln worden de twee aloude paasliederen gezongen. De voorzanger zet de 10 resp. 20 coupletten in. Vanaf 1921 tot nu is dit steeds een Morshuis geweest. Vervanger is Jan Veldboer. 
	partij3: Traditioneel drie vrachtboeren, uit steeds dezelfde familie. Zij halen paaszaterdag het hout (dennentakken) voor het paasvuur. Hierbij is ook de boswachter (SBB) van het natuurgebied Springendal betrokken. 
	partij4: Leveranciers van: takkenbossen, stro, petroleum en van een oude kar waarmee dat materiaal wordt ingezameld. Altijd zoveel mogelijk dezelfde leveranciers.
	deelnemer1: De eigenaar van de poaskaamp. Hij stelt zijn weiland voor het paasvuur ter beschikking. Bij de akte van overgang in het jaar 1863 is dit nog eens nadrukkelijk vastgelegd. Daarvoor was dit ook al in 1687 bepaald. 
	deelnemer2: Eigenaren van een pand waarin zich een stiepel (middenpaal in een niendeur) bevindt, alsmede de beheerders van drie horecazaken, waar men tijdens het vlöggeln doorheen trekt.
	deelnemer3: De Stichting tot bevordering en instandhouding van de paasgebruiken in Ootmarsum die o.a. contacten met gemeente, politie en begeleiding legt.
	deelnemer4: Verkeersregelaars, politie, brandweer en gemeente (afd. openbare werken). Andere betrokken partijen zijn VVV, r-k. Simon en Judas parochie, college van B. en W, stadsomroeper en niet te vergeten de toeschouwers, inwoners en de toeristen.
	tr-geschiedenis: De oorsprong is niet vast te stellen en een algemene theorie over het ontstaan is er ook niet. Feit is dat jaarlijks vele oud-paoskearls de traditie aangrijpen om zich weer aan te sluiten bij de uitvoering van de traditie, ja zelfs daarvoor met pasen terugkeren naar Ootmarsum. Velen van hen ervaren het jaarlijks weer als een soort reünie. In de loop der jaren vervult de kerk toch een soort centrale rol al is de rol van de geestelijkheid beperkt. De poaskearls voeren tijdens de paastijd de tradities uit. Het zijn over het algemeen jongemannen uit van oorsprong Ootmarsumse families. Dit is op te maken uit de bijgehouden lijst met namen van poaskearls die teruggaat naar 1900. Ditzelfde geldt voor de vrachtboeren die op paaszaterdag hout halen. Het zijn dezelfde families die dit al jaren verzorgen.  A. VLÖGGELNHet vlöggeln is wel het meest bekende onderdeel van de paasgebruiken in Ootmarsum. Hierover bestaan verschillende theorieën, zoals het brengen van offers door de Germanen, een intocht van de zusters uit Weerselo in Ootmarsum, het houden van een paasprocessie, een middeleeuwse geselprocessie door flagellanten of het dansen om de vrijheidsboom. Al in 1840 wordt melding gemaakt van het vlöggeln. Pastoor J. Geerdink maakt in 1895 melding van het feit dat in Ootmarsum sedert onheugelijke tijden "gevleugeld" wordt (per modum processionis) door de gehele stad door huizen (om stijlen) door jong en oud op 1e en 2e paasdag onder het zingen van paasliederen. (soms wel 380 deelnemers) In feite gebeurt dit nu nog steeds op nagenoeg dezelfde manier.  B. Rondgang om de WehmeZowel op eerste als op tweede paasdag wordt 's morgens als 's middags de rondgang om de Wehme gemaakt. Vier poaskearls voorop, en vier er achter en deze 2 rijen worden door mannen en jongens aangevuld. Met name op de eerste paasdag nemen veel mannelijke inwoners en oud-Ootmarsummers deel. Tijdens deze rondgang worden de beide paasliederen gezongen. ("Christus is opgestanden" en "Alleluja de blijden toon")Wehme was/is kerkelijk bezit en dat bevindt zich binnen het rondje dat gelopen wordt. Het toont de betrokkenheid aan tussen kerk en paastraditie. Door de historie heen wordt die band aangetoond en in de rondgang uitgebeeld. Gezien de band tussen kerk en paasgebruiken moet op grond van het vermeldde bij het "vlöggeln" er van worden uitgegaan dat de Rondgang ook al in 1840 werd gemaakt en zeker in 1895. Deze Rondgang wordt ook nu nog steeds gemaakt.C. Paasvuur op de poaskaamp.Sinds mensenheugenis wordt in Ootmarsum een paasvuur gehouden, maar dat is geen unicum. Getuige een regel uit het Twents Volkslied van J.J. van Deinse, "De paasvuren branden alom in het rond", moet heel Twente "bezaaid" zijn geweest met paasvuren. Te achterhalen is dat in 1830 van een paasvuur melding wordt gemaakt.  Het paasvuur dient nu om de eenheid binnen stad, dorp of buurtschap te bevorderen. De poaskaamp is een stuk weiland aan de rand van de bebouwde kom dat eigendom is van de familie Oortmann. Dit staat zelfs beschreven in een akte van overgang uit 1863 waarbij is bepaald dat dit perceel "is en blijft bezwaard met de last of servituut verbonden aan de gebruikelijke Paaschfeesten, voor de Paasweide, zoals dit vanoudsher gebruikelijk is". Hieruit kan in elk geval de conclusie worden getrokken dat de paasgebruiken toen al bestonden.De conclusie kan worden getrokken, dat de paasgebruiken in Ootmarsum een rijke historie hebben, maar dat de exacte ouderdom moeilijk is vast te stellen. Wel kan gesteld worden dat ze ook nu nog springlevend zijn.
	tr-verandering: Er zijn zes poaskearls die de traditie voorbereiden. Vroeger werd paashout gehaald uit het natuurgebied Springendal (nu wordt het daarvoor eerst van elders aangevoerd), de stadsomroeper (vroeger een betaalde baan, nu alleen nog voor 1 dag) gaat rond. Andere aanpassingen: kleding (regenjas, hoed, donkere pantalon en stropdas zijn de laatste jaren vaste outfit dit was vroeger gewoon in colbert): waar nodig is de route aangepast; kinderen gaan niet meer op de paaswagen (te groot risico), maar lopen nu achter de wagens aan. De leverancier van de petroleum voor het paasvuur is gestopt. De brandstof wordt nu door de gemeente geleverd. De leeftijd van de poaskearls bij aantreden is jonger geworden. Vroeger was er nauwelijks belangstelling voor de presentatie van de poaskearls, nu erg groot. Er zijn horeca gelegenheden verdwenen en nieuwe teruggekomen. Stopplaatsen bij het houthalen zijn anders.
	tr-onderdelen: * De voorbereidende werkzaamheden door de poaskearls.* De stadsomroeper gaat rond* Paashout halen* Presentatie van de nieuwe poaskearls* Rondgang om de Wehme* Vlöggeln* Paasvuur* Het nee-zeggersmiddagje samen met poaskearls en vrachtboeren
	tr-doorgeven: Alle onderdelen. Samen vormen ze immers de Ootmarsumse paasgebruiken. Het karakter van een reünie gedachte speelt een heel belangrijke rol voor al diegenen die ooit zelf een rol bij de paasgebruiken hebben vervuld. 
	tr-vastlegging: * Enerzijds is het de mondelinge overlevering door de poaskearls aan hun opvolgers. De te volgen   werkwijze staat in een draaiboek op schrift maar in de praktijk wordt alles mondeling doorgegeven.   Daarnaast is heel veel vastgelegd op film en foto.* In 1994 verscheen het boek "Paasgebruiken in Ootmarsum" door B. Morshuis en H. Oude Elberink.  (90 pagina's). In 2013 verscheen het boek "De Paasgebruiken in Ootmarsum" door de Ben Morshuis  Stichting (291 pagina's).* Meerdere auteurs hebben de paasgebruiken beschreven, onder andere D.J. van der Ven in 1921, Adriaan   Buter, Paul Spapens, G.J. Bartelink, J. Geerdink, J.J. van Deinse, W.G.A.J. Röring, Els M.D. Stolker,   W.H. Dingeldein en J.N A. Gerard. 
	tr-naam: De Paasgebruiken van de poaskearls in Ootmarsum.
	tr-lokatie: Ootmarsum.
	tr-beschrijving: De poaskearls: zijn zes jongemannen (tijdens de paasdagen zijn het er acht) die de uitvoering van de jaarlijkse traditie voorbereiden en beginnen daarmee op de eerste zondag van de Vasten. Deze mannen moeten ongehuwd zijn, van r.-k. huize komen, van onbesproken gedrag zijn, geboren en getogen in Ootmarsum, en een leeftijd hebben van rond de 20 jaar.Ze zijn in de vastenperiode herkenbaar aan regenjas en hoed en gaan op zondag om 9.00 uur naar de kerk en bezoeken diverse betrokken personen en instanties.. Zij vragen op vaste adressen om medewerking voor: hout, stro, petroleum, stiepel, paaswei. Ook vragen ze nieuwe poaskearls door, geschikt geachte kandidaten te benaderen. Nee-zeggen kan!Op goede vrijdag worden deze twee nieuwe poaskearls voorgesteld. (ze staan om 19.00 uur vóór de kerk)Gezamenlijk gaat men dan om 19.30 uur naar de Goede Vrijdagviering.Op paaszaterdag roept de stadsomroeper (met bel)iedereen op om mee te gaan "hen poashoalt haaln". Om 13.00 uur vertrekken de poaskearls met drie paaswagens naar het natuurgebied het Springendal om daar (dennen)hout te halen voor het paasvuur op eerste paasdag. De poaskearls dragen nu een blauwe overall en eventueel een groen jack. Op eerste paasdag: van 08.30 - 09.30 uur vindt de Rondgang om de Wehme plaats, gevolgd door de hoogmis om 9.30 uur. Van 14.30 - 15.00 uur wordt eveneens de rondgang om de Wehme gemaakt en van 17.00 tot 18.00 uur het  "vlöggeln". Alles onder het zingen van de 2 aloude paasliederen "Alleluja den blijden toon" en "Christus is opgestanden". Deelnemers zijn veelal oud-poaskearls. De Wehme is het gebied rond de kerk. Om 15.00 uur wordt het traditionele Plechtige Lof (aanbidding en verering van Christus) gehouden. De  jongste poaskearls zetten dan het lied "Christus is opgestanden" in. Vlöggeln: met de poaskearls voorop trekt een lange slinger van mensen (mannen/vrouwen en kinderen) hand in hand al zingend door straten en huizen (achter een stiepel langs). Stiepel is een middenpaal waar twee deuren bij elkaar komen. De voorzanger zet telkens de coupletten van beide paasliederen in.Om 20.30 uur wordt het paasvuur ontstoken. Op de tweede paasdag worden de gebruiken van de 1e paasdag herhaald met uitzondering van het plechtige lof en het paasvuur.Op zondag ná pasen vindt het nee-zeggersmiddagje plaats. Beoogde poaskearls die weigerden kopen dit af en krijgen er een feestje voor terug.


