Fotowedstrijd en –tentoonstelling
●

Herbergen in de meierij van Bosch
waar men de heiligen met hoepels bindt
Boerenbetweterigheid uit het verleden
●

Geringe middelen zijn voldoende om mee te beginnen en
geven zelfs meer hoop op een goede uitkomst dan grote.
●
Geïllustreerd Zondagsblad

Sinds mensenheugenis spelen herbergen een zeer belangrijke rol in het sociale leven in
steden en dorpen. De laatste decennia verdwijnen ze echter steeds meer uit het straatbeeld
en dreigt het sociaal weefsel steeds dunner en dunner te worden. ‘Radicaal digitaal’ lijkt ook
het persoonlijk menselijk contact aan te vreten: praten aan de toog in een gezellig drukke herberg digitaliseert tot geïllustreerde facebookberichtjes achter een laptop of tablet in een eenzaam achterkamertje.

Stichting Werkgroep Hopoogstfeest Schijndel wil de rol van de hedendaagse herberg
in het maatschappelijke leven van de Meierij van ’s-Hertogenbosch in beeld brengen:
de herberg als lokaal van verenigingen en sporters, als « speelhol » van biljarters, darters, kaarters en
pubquizers. Als ‘place for (blind) dates’ en andere ontmoetingen. De plek die -trendy of ouderwetssowieso het uur uit het oog verliest. Het oord waar de brouwer trakteert, de bazin de baas is, gelachen
en gehuild wordt, gefoedeld en bedisseld, de toog als biechtstoel dient, de dronkaard niet langer zijn
« voorlaatste » krijgt en de wereld steeds opnieuw verbeterd wordt....
om uiteindelijk alles bij het oude te laten. Enkele rebelse uitzonderingen daargelaten!!
In de jacht op herbergen en hun dagelijks reilen en zeilen wil Stichting zich beperken tot foto’s uit de
volgende dorpen en gehuchten: Berlicum, Best, Boskant, Boxtel, Den Dungen, Dinther, Eerde, Esch,
Haaren, Halder, Heerbeek, Heeswijk, Kasteren, Lennisheuvel, Liempde, Maaskantje, Middelrode,
Oirschot, Schijndel, Sint-Michielsgestel, Sint-Oedenrode, Veghel, Wijbosch en Zijtaart.
Het jaar 2017 vormt vanaf de eerste tot de laatste dag de tijdspanne welke gebruikt mag worden om
aansprekende momenten vast te leggen. Begin 2018 zal een gezelschap van ‘kroeg’eigenaren uit
Mokum en deskundigen de tentoonstelling inrichten en een ranking opstellen. De tentoonstelling krijgt
een (semi) permanente plaats in de Hop-èst op het terrein van Schaapskooi Schijndel.
Om verzekerd te zijn dat alles gladjes verloopt wordt een wedstrijdregelement opgesteld dat te
downloaden zal zijn op www.hopoogstfeest.nl.

