
vtbKultuur Izegem organiseert twee bezoeken 

 

op dinsdag 20 maart 2018 

 

“SONS” 

Bijna ieder mens bezit een paar in de 

één of andere uitvoering. Enerzijds 

leidt dit universele object de SONS 

bezoeker doorheen verschillende 

etnische culturen en volkeren gaande 

van de eerste geschoeide 

voetstappen van de mens tot 

vandaag. Anderzijds komt de bezoeker terecht in de wereld van de 

moderne kunst, benaderd vanuit een heel verrassende invalshoek. 

 

Dankzij Dirk Vanderschueren, de eigenaar van het museum, hebben 

deze twee unieke collecties een thuis gevonden in een prachtig 

gebouw. Dit resulteert in een plaats van directe confrontatie, een 

project met internationale uitstraling. 

 

 

De Omegabaars zwemt in zuiver water. 

Duurzame vis kweken doe je zo 

 

Op de viskwekerij Aqua4C in Kruishoutem 

wordt alles in het werk gesteld om duurzame 

vis te kweken. Samen met de tomatenboerderij 

die naast de viskwekerij gelegen is, heeft 

Aqua4C een heus recirculatiesysteem opgezet 

om de ecologische aquacultuur te onderhouden.  

We gebruiken hemelwater om de kweekbakken te vullen. Het water 

wordt opgewarmd met de restwarmte van de serres. 

Het is visvoer van 100% plantaardig en bestaat vooral uit granen en 

oliehoudende zaden. Geen vismeel of visolie voor de Omegabaars. 

Het zwemwater wordt gezuiverd in het rietveld. Zo zijn we zeker dat 

we enkel zuiver water teruggeven aan de natuur. 



 

 

Na de twee bezoeken 

krijgen we de mogelijkheid 

om de omegabaars te 

proeven en we doen dit in 

het Brasserie Clémentine. 

Brasserie Clementine is een voormalige directeurswoning in Cottage 

stijl uit 1905. Het gerestoreerde en geklasseerde huis met terras en 

ruime tuin ligt in de Winston Churchill straat in Kruishoutem aan de 

voet van de Vlaamse Ardennen. 

De naam Clementine verwijst naar de echtgenote van Winston 

Churchill, een charmante vrouw met klasse, die altijd klaarstond om 

haar man, die een zwaar politiek leven leidde, op te vangen en te 

behagen met haar kookkunst en huiselijkheid. 

 

 

Praktisch : 

13.00 uur : we verzamelen op de parking van De Leest en carpoolen 

naar Kruishoutem 

14.00 uur : bezoek aan museum “SONS” te Kruishoutem, 

Vandevoordeweg 4 

15.30 uur : bezoek aan viskwekerij Aqua4C, Stokstormestraat 4, 

Kruishoutem 

17.30 uur :  we rijden dan naar Brasserie Clementine, Winston 

Churchillstraat 34 te Kruishoutem.  Hier krijgen we de kans 

om de “omegabaars” te proeven. Er is keuze uit het 

volgende: 

 Fish & chips (gefrituurde omegabaars met een slaatje, 

frietjes en huisgemaakte tartaarsaus + dessert   OF 

 Gebakken omegabaars met stoemp van 

zongedroogde tomaat en rucola + dessert 

 Dranken niet inbegrepen 

19.00 uur :  terug huiswaarts 

 

 

Deelnameprijs : € 42 (alles inbegrepen: museum, omegabaars + 

avondmaal). 

Gelieve dit bedrag te storten op rekeningnr BE19 1030 4138 4312 

van vtbKultuur Izegem met mededeling “Omegabaars 20 

maart 2018” 

 

 

Namens vtbKultuur Izegem: Mieke Meskens, Walter Vandewaetere,  

Johny Waelkens, Marleen Vinckier en Yves Vierstraete 


