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Evaluatie erfgoedzorg 2012-2015

1.  Naam van de traditie

2.  Naam van de gemeenschap

3.  Naam van de invuller

emailadres 

telefoonnummer 

 In te vullen door het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland

Beoordeling Ja Nee

1. Knelpunten opgelost 

2. Traditie doorgegeven

3. Nieuwe acties geformuleerd 

4.  Borgingsgevoel voldoende 

5.  Erfgoedreflectie voldoende 

6.  Bijeenkomsten bijgewoond 

7.  Hulp nodig 
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4. Knelpunten bij het borgen 2012-2015

1.

2.

3.

4.

5.
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5. Borgingsactiviteiten 2012-2015

1.

2.

3.

4.

5.
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6. Wat is gelukt?

1.

2.

3.

4.

5.
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7. Wat is niet gelukt?

1.

2.

3.

4.

5.
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8. Knelpunten bij het borgen 2016-2017

1.

2.

3.

4.

5.



7

9. Borgingsactiviteiten 2016-2017

1.

2.

3.

4.

5.


	naam traditie: Poaskearls in Ootmarsum
	naam gemeenschap: Stichting tot bevordering en instandhouding van de Paasgebruiken in Ootmarsum
	naam invuller: Henk Eertman
	email: henk-eertman@kpnplanet.nl
	telefoonnummer: 0541-291478
	Group1: Off
	Group2: Off
	Group3: Off
	Group4: Off
	Group5: Off
	Group6: Off
	Group7: Off
	knelpunt 1: Jongeren trekken weg voor studie en werk, hebben minder interesse om praktiserend katholiek te zijn en willen zich niet meer voor lang binden.
	knelpunt 2: Door de ontkerkelijking wordt de betekenis van de paasgebruiken minder. 
	knelpunt 4: De gemeentelijke regelgeving wordt strenger. 
	knelpunt 3: Er dreigt een tekort aan boerenwagens, geschikte paarden en voldoende dennenhout.
	knelpunt 5: 
	J_gelukt 1: - Er wordt gewerkt aan een korte film met lesmateriaal. - Er is regelmatig overleg tussen de Stichting en de Poaskearls, over bijvoorbeeld het actueel houden van de paasgebruiken, aanpassingen in de route, hun bijzondere positie en de band tussen de Poaskearls en de kerk. 
	J_gelukt 2: - De website www.paasgebruiken-ootmarsum.nl is gemaakt, die de betrokkenheid vergroot van onder meer oud Poaskearls. Op de website worden beschrijvingen gegeven van de traditie en worden (oude) foto's geplaatst. - Er is een promotiefilm gemaakt voor in het Openluchtmuseum Ootmarsum bij de gestalde poaswagens om zo het hele jaar door aandacht te vragen voor de traditie. 
	J_gelukt 3: - Er is een actie gestart om geld in te zamelen om toekomstige reparaties van de huidige boerenwagen te kunnen dekken en te sparen voor mogelijke vervanging als dat nodig is. - De (oud) Poaskearls hebben zich ingezet om zich voor de komende jaren te verzekeren van voldoende paashout (dennenhout).- Er zijn gesprekken gevoerd over paarden om de wagen te trekken, naast twee boeren heeft een derde nu zijn medewerking toegezegd voor meerdere jaren. - Er is een Vriendenclub gestart, er zijn nu al zo'n 55 aanmeldingen.
	J_gelukt 4: - Er is goed contact met de gemeente, die heeft toegezegd om mee te werken om de uitvoering van de traditie goed te kunnen organiseren. - De nieuwe website wordt gepromoot door de VVV.- De stichting heeft een ANBI status aangevraagd en gekregen.
	J_gelukt 5: 
	N_gelukt 1: 
	N_gelukt 2: 
	N_gelukt 3: 
	N_gelukt 4: Het Twents Bureau voor Toerisme bestaat niet meer. 
	N_gelukt 5: 
	knel_borgen 1: Poaskearls zijn geboren in Ootmarsum en zijn katholiek. De band met de katholieke kerk wordt minder, er worden minder kinderen gedoopt. Dat kan in de toekomst voor problemen gaan zorgen.
	knel_borgen 2: Over twee jaar vervalt de huidige vergunning van vijf jaar. 
	knel_borgen 3: In de toekomst kan er een tekort ontstaan aan dennenhout en paarden om het hout te halen. 
	knel_borgen 4: 
	knel_borgen 5: 
	act_borgen 1: Ook al zal dit probleem zich zo snel nog niet voordoen, er wordt wel over nagedacht. Oplossingen moeten bijvoorbeeld gezocht worden in het toelaten van Poaskearls uit een breder gebied. Hier zal de komende periode over gepraat worden. 
	act_borgen 2: Goed contact blijven onderhouden met de gemeente en tijdig overleg voeren over de vergunning om een verlenging te realiseren. Belangrijk hierbij is ook het onderhouden van goed contact met de brandweer en het strikt opvolgen van hun aanwijzingen. 
	act_borgen 3: De contacten blijven warm houden en anticiperen op veranderingen. 
	act_borgen 4: - De film afspelen in het Openluchtmuseum Ootmarsum, waar jaarlijks 40.000 bezoekers komen.- Het lesmateriaal afmaken met film en aanbieden aan scholen. 
	act_borgen 5: 
	borging 1: - Nadenken over het bij de tijd houden van de traditie, zodat het geen sleur wordt. - Het ontwikkelen van lesmateriaal voor de scholen. - De Poaskearls bewust maken van hun unieke positie. 
	borging 2: - Meer bekendheid geven aan de paasgebruiken. - De inwoners van Ootmarsum nog meer betrekken bij de traditie. 
	borging 3: Hier is geen concrete actie voor geformuleerd. 
	borging 4: De gemeente wijzen op het belang van de traditie, contacten aanhalen met VVV en het Twents Bureau voor Toerisme. 
	borging 5: 


