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Het thema van de 15de Nacht van de Geschiedenis is
“Meesterschap”.
Tussen 2018 en 2020 richten vele Vlaamse
kunstinstellingen de schijnwerpers op de Vlaamse
Meesters naar aanleiding van onder meer Bruegel die 450
jaar overleden is en de restauratie en terugkeer van het
Lam Gods naar de Sint-Baafs kathedraal in Gent.
Davidsfonds vindt het belangrijk dat ook het Vlaamse
publiek kennis heeft van dat meesterlijke stukje
geschiedenis en draagt daarom met “De Nacht van de
Geschiedenis 2019” graag zijn steentje bij.
Wij gooien het echter over een andere boeg.
Meesterschap is een begrip uit de kunstwereld maar is veel
breder toepasbaar. Doorgedreven vakmanschap kan ook
op andere gebieden tot uiting komen en dat willen wij in
de verf zetten. Daarom laten wij twee Herentalsenaren
aan het woord die elk op zijn domein blijk hebben
gegeven van uitzonderlijk meesterschap:
•

•

Sus Van Olmen teelt op Plassendonk asperges waar men van heinde en verre op afkomt.
Hij werd er wereldberoemd mee in de Kempen en ver daarbuiten. Uitmuntend geteelde
asperges, maar ook de klantvriendelijkheid en familiale sfeer zijn grote troeven op zijn
Pleynhoeve.
Stijn Avonds is hoefsmid, een niet alledaags beroep, en heeft zich een faam opgebouwd
bij de natuurlijke bekapping van paarden. Zijn gemoedelijke omgang met deze dieren
leverde hem de kwalificatie “paardenfluisteraar” op. Hij volgde zowel in Brussel als in
het Amerikaanse Oklahoma een gespecialiseerde opleiding.

Wij hebben deze verdienstelijke Herentalsenaren uitgenodigd om, elk gedurende ongeveer een half
uurtje, te komen getuigen over hun verwezenlijkingen. Hierbij gaat aandacht naar de creativiteit
en innovatie die zij in hun discipline hebben gehanteerd.
Ben je benieuwd naar wat ze over hun meesterschap te vertellen hebben, dan ben je welkom in de
Lakenhal voor hun getuigenis in woord en beeld.
Toegangsprijs: Davidsfonds cultuurkaart en vrijetijdspas: € 3 ; anderen: € 5
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