
     

 

EEUWENOUDE PAASTRADITIES
Vlöggel’n en Paasstaakslepen 
In Twente hebben twee bijzondere paasvieringen tot op heden 
stand gehouden. Het gaat om het ‘Vlöggel’n’ in Ootmarsum en 
het ‘paasstaakslepen’ in Denekamp. Het zijn vieringen die nu in 
de kalender van Christelijke feestdagen vallen, maar waarvan 
eenieder een heidense oorsprong vermoedt, die verder in het 
duister gehuld is. In de oorsprong van het paasfeest vermoedt 
men een soort ‘vruchtbaarheidsrituelen’. De twee feesten in 
Denekamp en Ootmarsum lijken verwant, maar het is onduide-
lijk wat hun gemeenschappelijke bron zou kunnen zijn. Feit is 
dat tijdens de paasdagen Ootmarsum en Denekamp geheel in 
het teken staan van deze eeuwenoude paasgebruiken. 
Om deze gebruiken voor de toekomst te waarborgen zijn het 
Vlöggel’n van Ootmarsum en het Paasstaakslepen van 
Denekamp toegevoegd aan de Nationale Inventarislijst van het 
       Immaterieel Erfgoed 
                                                        in Nederland.

Op Goede Vrijdag staan de twee
nieuwe Poaskearls een half uur 
voor aanvang van de kerkdienst 
voor de ingang van de RK Kerk 
H.H. Simon en Judas in Ootmar-
sum. Tien minuten voor de aanvang 
van de viering in de kerk verschij-
nen ook de zes andere Poaskearls, 
waarna ze samen de kerk binnen 
gaan. 

Goede Vrijdag Tip!
In hotel de Rozenstruik wordt op Goede 
Vrijdag door een Ootmarsumse verteller uit-
leg gegeven over de paasgebruiken van Oot-
marsum. U ontvangt tevens koffie met paas-
brood. Tijd: 20.30 uur. Kosten: 7,50 euro p.p. 
Dit wordt u gratis aangeboden indien u op 
Goede Vrijdag dineert bij restaurant de Ro-
zenstruik. Wilt u dit 
niet missen? Geef u 
dan snel op, tel. 
0541-292321

   DE POASKEARLS 

     

       

      

   
 
    

ÉCHTE KERELS
HET HOUT HALEN VOOR HET PAASVUUR IS EEN ECHTE 
MANNENZAAK... op Paaszaterdag gaan een groot aantal man-
nen en jongens uit Denekamp hout halen voor het paasvuur. 
Ook Judas en Iskariot zijn hierbij aanwezig. De rol van Judas en 
Iskariot wordt gespeeld door 2 jongens uit Denekamp. Judas is 
de aanvoerder en Iskariot is z’n helper, het jaar daarop schuift 
deze rol door en speelt Iskariot de rol van Judas. 
Judas wijst de nieuwe Iskariot voor het daarop volgende jaar 
aan. Judas en Iskariot hebben een leidende rol in de Denekam-
per paasgebruiken. De tientallen platte wagens (het lijken er 
ieder jaar meer te worden..)  vertrekken om 13.00 uur vanaf het 
Nicolaasplein en komen tegen circa 16.00 uur weer terug, vol 
beladen met hout. Dit wordt hoog opgestapeld op het paas
terrein ’t Goor 
aan de Berghum-
merstraat. 

Wilt u nog nét iets meer we-
ten over achtergrond van 
de Paasgebruiken in Ootmar-
sum? Bij de VVV 
Ootmarsum is het boek 
“DE PAASGEBRUIKEN 
IN OOTMARSUM” 
verkrijgbaar met 
veel achtergrond 
informatie en 
heel veel unieke 
foto’s.

       

 NOSTALGIE 
   OUDE SLEPERSWAGENS

Op Paaszaterdag 31 maart begint om 12.00 uur 
precies de stadsomroeper zijn ronde door het 
centrum van Ootmarsum om mensen op te roepen 
mee te gaan paashout halen. Om 13.00 uur 
vertrekken drie paaswagens (oude sleperswagens) 
elk bespannen met twee prachtige paarden vanaf 
de Markt naar het landgoed Springendal. 
Hier wordt het hout voor het paasvuur op de 
wagens geladen, een intensief karwei. Tegen 
zonsondergang komen de zwaar beladen wagens 
Ootmarsum weer binnen. 
Een indrukwekkend 
schouwspel.  

VVV Ootmarsum
Markt 9
7631 BW Ootmarsum
Tel. 0541-291214

VVV Denekamp
Oldenzaalsestraat 39
7591 GL Denekamp
Tel. 0541-355752

VVV servicepunt Brummelhuis
Nicolaasplein 8
7591 MA Denekamp
Tel. 0541-351273

 " heden is de grootste dag “
www.ootmarsum-dinkelland.nl

      uitgave: maart 2018
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Boek PAASGEBRUIKEN

    DAAR NU HET 
FEEST VAN PASEN IS
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Datum: zaterdag 31 
maart

Centrum Ootmarsum
Tijd: 12.00 uur

 

Datum: zaterdag 31 
maart

Nicolaasplein
Denekamp

Tijd: 13.00 uur
 

Datum: vrijdag 30 
maart

Hotel de Rozenstruik
Denekamperstraat 15

Ootmarsum
Tijd: 20.30 uur

Tel. 0541-292321
 

Datum: vrijdag 30 
maart

Simon & Judaskerk
Ootmarsum

Aanvang kerkdienst:
19.30 uur 

 

staan op de Nationale Inventaris
Immaterieel Cultureel Erfgoed Nederland

Vlöggel’n en Paasstaakslepen



PAASSTAAKSLEPEN
Denekamp
Twee jongens uit Denekamp worden 
verkozen voor hun rollen van Judas en 
Iskariot. Judas is de aanvoerder en Iskariot 
is z’n helper. Op eerste Paasdag vertrekt 
een grote menigte, waaronder Judas en 
Iskariot richting Huis Singraven. Daar 
wordt om een Paasstaak (rechte boom-
stam) gevraagd. Deze paasstaak wordt 
omgehakt. Dit omhakken is een voorrecht 
dat in bepaalde Denekampse families van 
vader op zoon overgaat. Met de top naar 
voren wordt de paasstaak richting het 
dorpscentrum gesleept. Dit wordt gedaan 
door honderden mensen die lange ketens 
vormen door elkaars handen vast te hou-
den. Zo wordt de paasstaak voortgetrok-
ken. De Poaskeerls zingen ondertussen 
paasliederen. Na het lof gaat men naar de 
Paasweide ’t Goor, daar begint het spek-
takel van het verkopen van de boom en 
de ringen van de teerton. Judas en Iska-
riot doen dit in onvervalst Twents dialect. 

 VLÖGGEL’N  
De Poaskearls gaan naar de Paas-
weide. Daar lopen ze een keer rond 
het paashout onder het zingen van 
‘Christus is opgestanden’ Vervolgens 
lopen de  Poaskearls naar de stad, 
waar dan het vlöggel’n begint. Aan de 
rand van stad legt de oudste Poaskearl 
zijn rechterhand op de rug, waarna 
zijn ‘moat’ zijn linkerhand daarin legt. 
Daarna volgen de andere Poaskearls in 
volgorde van het aantal dienstjaren en 
daarachter volgt de voorzanger. Achter 
de voorzanger haakt jong en oud aan, 
waardoor er een lange keten van men-
sen onstaat, die zich zingend door de 
straten en steegjes van de stad slingert. 
Onderweg trekt men rond stiepels en 
een aantal gebouwen. Op de Markt 
rolt de lange slinger van mensen zich 
uiteindelijk op. Beide paasliederen 
worden nog eenmaal gezongen en 
tenslotte worden de aanwezige kinde-
ren onder hoerageroep opgetild. 

    RONDGANG 
 rond de Weme  
’s Ochtends verzamelen de Poaskearls zich in Ootmar-
sum voor de ‘Rondgang rond de Weme’ waarbij de 
twee Paasliederen gezongen worden. Aan deze rond-
gang doen alleen mannen mee. De rondgang wordt 
afgesloten met de Hoogmis in de RK kerk. ’s Middags 
wordt dezelfde rondgang herhaald. Alleen op 1e Paas-
dag is er een Plechtig
Lof in de kerk. 

PAASVURENTOCHT 
OLDTIMERBUS

Eerste paasdag kunt u ook een kijkje nemen bij 
enkele van de vele paasvuren in Twente. Met een 
Oldtimerbus maakt u een bustocht langs de tra-
ditionele paasvuren.  De chauffeur zal u vertellen 
over de paastradities in deze omgeving. Vertrek 
is om 19.30 uur vanaf de bushalte buurtbus aan de 
Molenstraat in Ootmarsum. Via een mooie rou-
te over het landgoed Singraven wordt u gebracht 
naar het paasvuur dat op het landgoed wordt ont-
stoken. Daarna vervolgt de tocht naar Tilligte. On-
derweg wordt u getrakteerd op een Twentse bor-
rel met paaslekkernij. Om 22.00 uur komt u aan 
bij het paasvuur in Ootmarsum. Opgave via VVV 
Ootmarsum tot uiterlijk zaterdag 31 maart vóór 
16.00 uur (het is tevens mogelijk om zondag in de 
bus een kaartje te kopen) Kosten deelname:
volwassenen € 14,50 
en kinderen 4 t/m 14 
jr € 12,50, tot 4 jaar 
gratis.

PAASTRADITIES 
OLDTIMERBUS

Eerste paasdag kunt u in een heuse Oldtimerbus de paas-
tradities te bezoeken in Ootmarsum-Dinkelland. U kunt 
opstappen in Ootmarsum. De bus vertrekt om 12.30 uur 
vanaf de bushalte buurtbus aan de Molenstraat. Vervol-
gens gaat de busrit richting Denekamp. Om 13.00 uur 
kunt u te voet deelnemen aan het Paasstaak-
slepen. Om 15.00 uur vertrekt de bus weer van-
uit Denekamp. Onderweg wordt er koffie met een 
paas lekkernij geserveerd. Om 17.00 uur komt de 
bus in Ootmarsum aan waar u het Vlöggel’n  kunt 
aanschouwen. Opgave via VVV Ootmarsum tot 
uiterlijk zaterdag 31 maart vóór 16.00 uur (het is 
tevens mogelijk om zondag in de bus een kaartje 
te kopen) Kosten deelname: volwassenen € 14,50   
                                          en kinderen 4 t/m 14 jr 
                                            € 12,50, tot 4 jaar gratis.
 
   

Ga mee met de Oldtimerbus !

PAASVUREN 1E PAASDAG
Denekamp, paasweide ‘t Goor 20.00 uur
Ootmarsum, paasweide Almelosestraat 20.30 uur
Weerselo, Hoge Haarweg 20.00 uur
Tilligte, Paasweide Ootmarsumsestraat 20.30 uur
Saasveld, Darfeldweg 20.15 uur
Lattrop, Bergvennenweg 20.30 uur
Rossum, Boschweg 20.30 uur
Deurningen, Vliegveldstraat 20.30 uur
Noord-Deurningen, Kanaalweg 20.00 uur
Oud-Ootmarsum, Uelserdijk 20.00 uur
Agelo, Dusinksweg 1, 20.00 uur
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Datum: zondag 1 april
en maandag 2 april 

centrum Ootmarsum
Tijd: 17.00 uur 

Datum: zondag 1 april
en maandag 2 april 

centrum Ootmarsum
Tijd: 17.00 uur 

Datum: zondag 1 april
en maandag 2 april 

HR ‘t Wapen 
v. Ootmarsum, Almelo-

sestraat 20 
Tijd: 8.30 en 14.00 uur

Datum: zondag 
1 april 

Nicolaasplein 
Denekamp

Tijd: 13.00 uur

Datum: zondag 1 april 
Bushalte Buurtbus

Molenstraat, 
Ootmarsum 
Tijd: 19.30 uur

Datum: zondag 1 april 
Bushalte Buurtbus

Molenstraat, 
Ootmarsum 
Tijd: 12.30 uur


