Stichting werkgroep Hopoogstfeest Schijndel steekt de handen uit de mouwen in het Pajottenland (B).

Martien van Veghel ziet in Sint-Martens-Bodegem grondovereenkomsten met de Skêndelse: “’tis ès of’k op de Stèègt stò”.

Hopboer Jean DeWael (61) bewerkt in het Belgische Sint-Martens-Bodegem samen met zijn moeder
Irène de Brueker (88) de laatste 2 overgebleven hopvelden uit de hoppestreek Asse/Aalst.
Begaan met het hoppatrimonium in de streek is de Orde van de Groene Bel opgericht. Deze, naar een
oude hopvariëteit genoemde groep vrijwilligers, ondersteund enkele malen per jaar de hopboer tijdens
zijn werkzaamheden. Het ‘huis Mostinckx’, een 460 jaar oude lemen hoeve gesitueerd in een
beschermd dorpsgezicht met zicht op een lochting, is haar onderkomen.
Op de in 1949 aangelegde lochtingen lijkt de tijd te hebben stilgestaan.

Langgevelboerderij ‘huis Mostinkcx’ in houten stijl- en regelwerk opgevuld met leem, aanpalend een hopschuur.

Bij de aanleg van de persleiding vanuit Schijndel naar RWZI Dinther (2004) stuitte men nabij de Steeg
op een voormalige hopakker. Er is niet veel voorstellingsvermogen nodig om eenzelfde beeld voor ogen
te krijgen met de Skêndelse Servatiuskerk op de achtergrond.
De werkgroep Hopoogstfeest Schijndel zal in mei de Bodegemse hopboer behulpzaam zijn met het
aanleiden van de hopranken en verdere verplegingswerken aan de hoplochtingen.
Vanuit Vlaanderens hopmetropool Poperinge zal erfgoedman Carlo Jengember deze dag aanwezig zijn
om een tour door de omgeving van geanimeerde informatie te voorzien. Een 18e eeuwse droogoven
bevindt zich op loopafstand. Een streekgebonden menu wordt geserveerd in een authentiek volkscafé
waarna tekst en uitleg zal worden gegeven over de ‘oude geuze’ in de stekerij.
De werkgroep nodigt u uit om haar op deze dag te vergezellen en mee te gaan in deze unieke herbeleving
van de Skêndelse hopcultuur. De exacte vertrekdatum staat nog niet vast, de ontwikkeling van de
hopplanten is nl. sterk afhankelijk van de weersomstandigheden de komende weken.
Voor nadere inlichtingen is de Werkgroep te bereiken via info@hopoogstfeest.nl of 073-5493496.
Er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor geïnteresseerden in dit ruraal patrimonium.
In onderling overleg zal de definitieve dagindeling worden vastgesteld en hieruit voortvloeiend de
kosten van deelname.

