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Jules Destrooper, een bakker en hande-
laar in koloniale waren uit Lo, gaf op het
einde van de negentiende eeuw zijn
klanten zelfgebakken amandelbrood
om ze te bedanken voor hun bestellin-
gen. Dat koekje viel zo in de smaak dat
Jules in 1886 volledig overgestapt is
naar het bakken van deze flinterdunne
koekjes. Vier jaar later lanceert Jules de
natuurboterwafel of 'lukke', een West-
Vlaamse gelukswafel die traditioneel
rond Nieuwjaar gebakken werd. Vroe-
ger was het dan ook de gewoonte om als
kind je peter of meter te gaan 'lukken'
of gelukkig Nieuwjaar te wensen. In ruil
voor deze nieuwjaarswensen kregen de
kinderen dunne, krokante wafeltjes ca-
deau. Het werd zo'n succes dat steeds
minder huismoeders hun lukken zelf
bakten.  De voorloper van dat
koekje werd echter al in de middeleeu-
wen gebakken als dun opgerold wafel-
tje,  lezen we in het
geschiedenisboek van Destrooper. 

Lukkenijzer
Iedere familie had haar eigen recept en
het bakken van de wafeltjes maakte
deel uit van een ritueel dat liep van
tweede kerstdag tot oudejaarsdag. Het
deeg werd gemaakt van bloem, suiker,
boter en eieren en moest tot een droge,
hardbruine massa geroerd en gekneed
worden. Het deeg werd een nacht in de
kelder gezet om verder op te stijven en
werd daarna op de Leuvense stoof in
een ovaalvormig wafelijzer met ruitje-
spatroon gebakken. Het eerste lukken-

LUKKEN

Iedereen kent de 'lukken' - of boterwafel-
tjes - van Jules Destrooper, maar in West-
Vlaanderen bakten vroeger heel wat huis-
moeders die koekjes om met Nieuwjaar
aan familie te schenken. Het waren geluks-
brengers voor het nieuwe jaar, vandaar de
naam lukken. Ook nu wordt er in de West-
hoek nog volop gebakken rond de einde-
jaarsperiode.
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regel: we werken alleen maar met hon-
derd procent natuurlijke ingrediënten.
Voor alle koekjes gebruiken we alleen
de puurste ingrediënten, waaronder
echte boter, Belgische chocolade en
amandelen uit Valencia. Daarnaast ma-
ken we geen gebruik van bewaarmid-
delen, kleur- en kunstmatige smaak-
stoffen», verzekert Depoortere.
De lukken zijn zo populair dat ze zelfs
hun eigen feesten hebben in Lo: de Luk-
kefeesten. Dat blijft ook zo na de verhuis

van de productie van de koekjes van Lo
naar Ieper. Daar is sinds 1986 een twee-
de fabriek van Jules Destrooper te vin-
den. Een verhuis drong zich op omdat
er investeringen nodig waren en er in
Ieper nog ruimte was om uit te breiden.
Maar de koekjes blijven onlosmakelijk
met Lo verbonden. Daar blijven dan ook
het bezoekerscentrum, waar jaarlijks
25.000 bezoekers over de vloer komen,
en een proefbakkerij, waar geëxperi-
menteerd wordt met nieuwe smaken. 

ijzer in Lo is vermeld in een Staat van
Goed uit 1657.  Dankzij de nodige inves-
teringen heeft het niet lang geduurd
voor de lukke ook in het buitenland
haar intrede deed. Aangezien de koek-
jes van Jules Destrooper vandaag in
tachtig landen te vinden zijn, bestaat de
kans dat je de lukke ook tegenkomt in
Japan, de Verenigde Staten en Zuid-
Amerika.

Natuurlijke ingrediënten
Het recept van de lukke blijft nog altijd
een goed bewaard geheim en werd
doorheen de jaren niet gewijzigd. «We
hebben in die 130 jaar niks veranderd
aan het oorspronkelijke gerecht van
Jules Destropper en zijn dat niet van
plan ook», knipoogt Ives Depoortere, de
nieuwe directeur van Jules Destrooper.
«Ook voor de achttien andere koekjes
binnen ons assortiment geldt maar één

Ook voor de achttien
andere koekjes binnen ons
assortiment geldt maar één
regel: we werken alleen
maar met honderd procent
natuurlijke ingrediënten

IVES DEPOORTERE
DIRECTEUR JULES DESTROOPER

Directeur Ives Depoortere is trots op 
het succes van de lukken.

Iets minder dan 150 streekproducten zullen in de komende weken in een wed-
strijd van Het Laatste Nieuws meedingen naar de titel van ‘Hét Streekproduct
2019’. Stemmen op jouw favoriet kan vanaf zaterdag via de HLN-app, die je gra-
tis kan downloaden voor iOS of Android. Alle informatie over onze wedstrijd  en
de deelnemers vind je, ook vanaf zaterdag, op www.hln.be/streekproduct. 

Stem op jouw favoriet!

Riolerings- en
wegenwerken van
start in Snaaskerke
De broodnodige dorpskernver-
nieuwing van Snaaskerke snijdt
een nieuw hoofdstuk aan nu het
startschot voor de riolerings- en
wegeniswerken is gegeven. 
In de eerste helft van dit jaar wer-
den de nutsleidingen al aangepakt.
Nu start de eerste van twee fasen in
de totaalvernieuwing met de aan-
pak van de riolen en wegen. De
werken zullen zowat anderhalf jaar
duren. Concreet worden eerst de
centrumstraten van het polder-
dorpje aangepakt - Dwarsstraat,
Bergschuurstraat en een stuk Vrij-
heidsstraat en Dorpsstraat - goed
voor in totaal 3 kilometer aan we-
genis. «Communicatie bij zo’n in-
grijpende werken is ontzettend be-
langrijk - dat hebben we al duidelijk
gemaakt in ons beleidsplan», dui-
den burgemeester Gauthier De-
freyne (Open Vld) en schepen
Geert Deschacht (Open Vld). «On-
langs was er een bewonersverga-
dering waar alle stappen werden
uitgelegd. Inwoners kunnen met
vragen terecht bij openbarewer-
ken@gistel.be en
www.gistel.be/werken. Aannemer
Verhelst is ook bereikbaar via
mark.casteleyn@verhelst.be en
059/25.53.50. De werklieden met
een witte helm vormen ook een
aanspreekpunt», zegt schepen De-
schacht nog, die elke woensdag-
voormiddag de werken komt over-
schouwen. De kost ten laste van de
stad voor het hele project bedraagt
4,5 miljoen euro.  (TVA)

OOSTDUINKERKE
Tientallen producten
in beslag genomen
in CBD-shop
De politiezone Westkust zal de
komende tijd streng blijven con-
troleren op de CBD-shop in Oost-
duinkerke en andere winkels die
dergelijke producten verkopen.
Enkele dagen geleden werden
nog een 40-tal tabaksproducten
in beslag genomen. 

«De politie Westkust, de FOD
Volksgezondheid, het FAVV (Fede-
raal Agentschap voor de veiligheid
van de voedselketen) en de douane
voerden midden vorige week al sa-
men een controle uit in GANO, de
CBD-shop in Oostduinkerke», laat
de politie weten. «De douane nam
in Oostduinkerke een 40-tal ta-
baksproducten in beslag. Boven-
dien werd ook een waarschuwing
gegeven om zich in regel te stellen
inzake de verkoop van alcoholische
dranken. Het FAVV nam samen met
de dienst Volksgezondheid de vol-
ledige stock flacons CBD-olie en de
volledige hoeveelheid thee in be-
slag. De goederen bevatten meer
THC dan wettelijk toegestaan.» 

(MMB)

WESTENDE
Dronken fietser rijdt
langs verkeerde kant
rotonde op
Een 60-jarige man uit Westende
hangt in de Brugse rechtbank een
effectieve celstraf van één maand
boven het hoofd voor weerspan-
nigheid tegenover de politie. D.D.
reed vorig jaar in dronken toe-
stand langs de verkeerde kant
een rotonde op, maar liet zich
niet zomaar oppakken.

Een politiepatrouille zag de man op
8 november vorig jaar vreemde
toeren uithalen langs de
Meeuwenlaan in Westende. Toen
D.D. met zijn fiets in de tegenover-
gestelde richting een rotonde op-
draaide, besloten de agenten in te
grijpen. De fietser liet zich echter
niet doen en schold de politie de
huid vol. Volgens het openbaar mi-
nisterie wilden de agenten hem be-
stuurlijk aanhouden, maar gedroeg
de Westendenaar zich daarbij bij-
zonder weerspannig. De man
kwam maandagmorgen niet opda-
gen voor zijn proces. Er hangt hem
bij verstek één maand cel en een
geldboete boven het hoofd. Uit-
spraak op 7 oktober. (SDVO)

OOSTENDE
Jongemannen riskeren tot 18
maanden cel voor diefstallen in
rusthuis Sint-Monica
Twee jongemannen uit Oostende riskeren effectieve
celstraffen van 12 en 18 maanden voor drie diefstallen
in rust- en verzorgingstehuis Sint-Monica. Het duo
maakte begin dit jaar onder meer twee portefeuilles
buit in de serviceflat van een bewoonster.
Op de bewakingscamera’s van Sint-Monica dook K.D.
(18) op 29 januari dit jaar een eerste keer op samen
met een minderjarige. Volgens het openbaar minis-
terie waren de twee op voorverkenning. Een dag later
daagde D. op met z’n vriend E.V. (20). «Ze namen een
portefeuille en portemonnee van een bewoonster
mee. Een dag later graaiden ze ook twee messen mee
uit de cafetaria. Enkele personeelsleden merkten hen
op en verwittigden de politie.» 
D. gaf de feiten toe en verklaarde dat hij de diefstallen
pleegde uit geldnood. Het openbaar ministerie vor-
derde voor de man 12 maanden cel. Zijn kompaan
hangt 18 maanden gevangenisstraf boven het hoofd,
maar hij  ontkent aan de diefstallen te hebben deel-
genomen. «Hij heeft zich laten meeslepen om mee te
gaan naar het woon-zorgcentrum», pleitte zijn advo-
cate. De onderzoeksrechter liet beide verdachten na
de feiten vrij onder voorwaarden. E.V. verscheen toch
geboeid voor de rechter, want hij schond zijn voor-
waarden. Uitspraak op 7 oktober. (SDVO)

Een dertiger uit Moorslede
beleefde gistermiddag de
schrik van zijn leven toen hij
met zijn Mercedes in de IJzer
belandde. 

De man reed met zijn wagen
langs de Beerstblotestraat in
Diksmuide toen hij even voor
14 uur de controle verloor
over zijn stuur. 
De dertiger reed in de gras-
kant en belandde uiteindelijk
in het water. De hulpdiensten
kwamen meteen massaal ter
plaatse, maar al snel was dui-
delijk dat de bestuurder zelf
uit zijn wagen kon kruipen
vooraleer die volledig kopje
onder ging. De man kwam er
uiteindelijk met een nat pak
van af. Volgens de eerste vast-
stellingen werd de chauffeur
onwel achter zijn stuur, waar-
door hij naast de baan beland-
de. Er waren geen andere
voertuigen bij het ongeval be-
trokken.  (MMB)

DIKSMUIDE/MOORSLEDE

De wagen belandde in de IJzer langs 
de Beerstblotestraat in Diksmuide. Foto Mathias Mariën

Dertiger rijdt met Mercedes in IJzer: chauffeur ongedeerd

«‘Gelukswafels’ worden 
al 130 jaar gebakken 
volgens geheim recept» 


