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IZEGEM
Sp.a : «Nieuw Huis
van het Kind is een
lege wieg»
De stad organiseert in oktober
een babyborrel voor de opstart
van het Huis van het Kind. Dat sa-
menwerkingsverband tussen
verschillende organisaties die
het welzijn van het kind voorop-
zetten moet straks dé plaats zijn
waar mensen met al hun vragen
rond opvoeding terecht kunnen.

«Maar de subsidie van 10.000 euro
is onvoldoende om hier een vol-
waardige werking mee uit te bou-
wen», vindt Justine Hollevoet van
oppositiepartij sp.a. 
«Het betekent dat je de drukbezet-
te organisaties in deze sector nog
eens vraagt om tijd te investeren
zonder de garantie dat er een be-
leid of extra investeringen komen.
Met een projectsubsidie vragen we
hem om nog iets extra te doen bui-
ten hun normale werking en dat
voor amper 400 euro. Er komt he-
laas ook geen centraal aanspreek-
punt of een ontmoetingsplaats
voor ouders, leerkrachten, opvoe-
ders of kinderen en de stad ziet het
ook niet als vertrekbasis voor een
prenataal netwerk of voor een bre-
der welzijns- en gezinsbeleid. Het
Huis van het Kind is dan ook niets
meer dan een lege wieg, zonder
goesting, ambitie of durf. We keken
vol verwachting uit naar deze ge-
boorte, maar komen met een ont-
goocheling thuis.»  
Welzijnsschepen Ann Van Essche
(CD&V) belooft evenwel meer.
«Dit is nog maar de opstart, de ko-
mende maanden willen we de wer-
king uitbouwen tot iets concre-
ters», belooft ze. (VDI)

WINGENE
Oud-burgemeester
Willy Persyn
overleden
Voormalig burgemeester Willy
Persyn is op 96-jarige leeftijd
overleden. Van 1968 tot 1989 was
Willy Persyn burgemeester van
Wingene.

De carrière van oud-burgemeester
Willy Persyn als lokaal politicus be-
gon in 1958. Toen werd hij voor de
Volksunie verkozen tot gemeente-
raadslid. Van 1965 tot 1968 werd hij
vervolgens eerste schepen en van
1968 tot 1989 was hij burgemees-
ter van onze gemeente.
Van 1968 tot 1978 zetelde Persyn
ook in de Senaat, als rechtstreeks
gekozen senator voor het arrondis-
sement Roeselare-Tielt en als pro-
vinciaal senator. In de periode tus-
sen 1971 en 1978 was hij ook lid van
de Cultuurraad voor de Nederland-
se Cultuurgemeenschap. Als parle-
mentslid hield hij zich bezig met
landbouw en middenstand. Het ge-
meentebestuur laat weten dat ze
hun deelneming betuigen bij het
overlijden van de oud-burgemees-
ter. (SVR)

Duo met spreekrecht pleit voor verkeersveiliger 
Kachtem: stad zegt ‘nee’ op gros van voorstellen De nieuwe jaarkalender van de Ize-

gemse brandweer zit in een nieuw
jasje. Maar liefst 137 (ere-)brand-
weermannen, kinderen, partners,
vrienden, kennissen of sympathi-
santen werkten mee aan de grappi-

ge foto’s. «De kalender zal voor ve-
len ook een blijvende souvenir wor-
den», klinkt het bij kersvers voorzit-
ter van de vzw Vriendenkring
Brandweer Izegem Christophe Soe-
te.

Geen foto’s van ongevallen of bran-
den of een parade van brandweer-
materiaal meer op de vernieuwde
jaarkalender. 
«We wilden iets nieuws», vertellen
drijvende krachten Christophe Soe-
te, Stefaan Snoeck en Filip Commey-
ne van de Izegemse brandweer. «We
slaagden erin iedereen erbij te be-
trekken: het gaspakkenteam, het
klimteam, de ambulancedienst 100,
de duikers, de erebrandweerman-
nen, jeugdbrandweer, zelfs partners,
kinderen, vrienden en kennissen.»

Tips
Filip Commeyne zorgde voor de
foto’s. Een tipje van de sluier? 
Het RED-team haalt in december
Sinterklaas van het dak en kinderen
figureren als wespen voor de mei-
maand. Vanaf eind september mag
je de Izegemse brandweermannen
opnieuw deur-aan-deur verwach-
ten voor de verkoop van de kalen-
ders. Een exemplaar kost 5 euro. Er
zijn dit jaar in totaal 5.500 exempla-
ren voorzien. De opbrengst gaat naar
de werking van de vriendenkring. 

(LSI)Deze foto met kinderen als wespjes siert de maand mei. Repro LSI

Izegemse brandweer maakt grappige kalender

Net als Coca-Cola en pastis werd Elixir
de Roulers in de negentiende eeuw ge-
roemd om zijn geneeskrachtige eigen-
schappen. René Vyncke, grondlegger
van Wijnhandel Vyncke-Daels en distil-
lerie St.-Michel, lanceerde de likeur in
1871. «Goudkleurige drankjes waren in
die periode, kort na de goldrush, enorm
populair en spraken tot de verbeel-
ding», vertelt Jean-Pierre Vyncke, vijfde
generatie van het familiebedrijf. «Na de
mis op zondag stonden toen twee rijen
glaasjes op de toog» schetst zijn vader
René. «De ene vulden ze met elixir, de
andere met jenever. In die tijd had bijna
elke gemeente zijn eigen elixir en aan-
vankelijk waren er zelfs drie varianten
van de Elixir de Roulers, elk met een an-
der alcoholgehalte. Door de heffing van
accijnzen is alleen die van 37% blijven
bestaan.»
Het recept van de Elixir de Roulers is nog
altijd hetzelfde als uit 1871. Maar veel
meer dan dat het een likeur is op basis
van planten en kruiden geeft de familie
niet prijs. «Maar drie mensen kennen
het recept en we mogen niet samen op
een vliegtuig», lacht Jean-Pierre. «De
elixir wordt nog altijd ambachtelijk be-

ELIXIR DE ROULERS

Als digestief bij de koffie die oma serveert,
als geheim ingrediënt in de Rocktail die Rock
Werchter op de kaart zet of als middeltje te-
gen buikpijn. Het vloeibare goud dat al bijna
150 jaar ambachtelijk geproduceerd wordt
door vijf generaties van de familie Vyncke-
Daels wist zichzelf, mede door de erkenning
als streekproduct, de status van tijdloos aan
te meten. «Van in of uit de mode liggen wij
niet wakker», zeggen Jean-Pierre (48) en
René Vyncke (86).
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«Maar drie mensen
kennen het recept,
dat al anderhalve 
eeuw ongewijzigd is»

de Roulers was langere tijd vooral po-
pulair bij een ouder publiek, maar sinds
de erkenning heeft ook de jeugd het
herontdekt. Ze kenden de elixir onbe-
wust wel van bij hun grootouders, maar
nu halen ze het ook zelf in huis. De elixir
wordt tegenwoordig zelfs gezien als een
delicatesse en is bijzonder populair bij
hobbykoks en foodies.»
Ook bekende chefs weten de Elixir de
Roulers te smaken. «Tim Boury gebruikt
het in een cocktail, Piet Huysentruyt is
fan, Geert van Hecke maakt een heerlij-
ke Roeselaarse Terrine van konijn met
daarin Elixir de Roulers, Sofie Dumont
serveert het en ook de rocktail op Rock
Werchter bevatte Elixir de Roulers»,

glundert Jean-Pierre. Maar er zijn en
blijven ook die-hardfans. «Zo zijn er uit-
geweken Roeselarenaars die jaarlijks
rond Allerzielen, als ze de graven van
overleden familieleden bezoeken, een
voorraadje komen inslaan en het is voor
velen ook het perfecte geschenk als ze
naar het buitenland trekken.» 
Ook zelf weet de familie hun elixir te
smaken. Jean-Pierre drinkt regelmatig
een glaasje, maar René is de grootste
liefhebber. «Toen ik enkele jaren gele-
den tegen mijn huisdokter klaagde over
slapeloosheid, kreeg ik als reactie dat
we zelf het beste medicijn in huis heb-
ben. Sindsdien drink ik elke avond een
glaasje.»

reid. Het procedé duurt wel een tijdje
en we produceren telkens kleine hoe-
veelheden. Zelfs het vullen van de fles-
sen gebeurt met de hand. Het is voor ons
echt de schoonheid van het product die
telt.»

In de keuken
De likeur werd in 2011 als eerste Belgi-
sche elixir erkend als streekproduct.
«Dat heeft ons product echt wel een
boost gegeven», weet Jean-Pierre. Elixir

De elixir wordt nog altijd
ambachtelijk bereid. Het
procedé duurt wel een tijdje
en we produceren telkens
kleine hoeveelheden. Zelfs
het vullen van de flessen
gebeurt met de hand

JEAN-PIERRE VYNCKE

Jean-Pierre Vyncke proeft zijn Elixir de Roulers.

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 via de HLN-app, die je gratis kan downloa-
den voor iOS of Android. Alle informatie over onze wedstrijd  en de deelnemers
vind je op www.hln.be/streekproduct. 

Stem op jouw favoriet!

Primeur op de gemeenteraad dinsdagavond:
voor het eerst sinds de maatregel in voege
trad hebben enkele burgers op de gemeente-
raad spreekrecht gekregen. De eer ging naar
Romy Werbrouck en Ellen Wyns van het bur-
gerplatform Voor een Verkeersveilig Kach-
tem. Helaas vindt de stad het gros van hun
voorstellen niet haalbaar.

Het spreekrecht hield in dat burgers net voor
de start van de gemeenteraad vijf minuten
mochten spreken voor alle raadsleden. De
dames schermen met straffe cijfers. 
«Sinds januari 2018 zijn er 24 ongevallen ge-
beurd, waaronder liefst 8 in de laatste we-
ken», zeggen ze. «Quasi altijd is de oorzaak
overdreven snelheid. Alhoewel we op nog
geen kilometer van de school wonen kunnen
onze kinderen daar niet veilig naartoe. In sa-
menspraak met meerdere burgers hebben
we een circulatieplan opgemaakt, gecombi-
neerd met maatregelen zoals wegversmal-
lingen, drempels en een veilige fietsinfra-
structuur.»

Landelijke weg
Mobiliteitsschepen Caroline Maertens (N-
VA) nam uitgebreid de tijd om te reageren.

«Sommige voorstellen blijken volgens onze
deskundige niet haalbaar of ronduit gevaar-
lijk. Het burgerplatform stelt fietssuggestie-
stroken voor, maar de Mezegemstraat is een
landelijke weg en daar mogen we die niet
aanbrengen. Er is een veilig alternatief voor
de fietser en dat is een fietsroute die via het
Rhodesgoed loopt. Rijbaankussens zijn tech-
nisch onmogelijk en brengen we enkel aan in
zones zonder bewoning, om overlast te ver-
mijden.» Toch ziet de stad ook een positief
punt. «Het beter aanduiden van de voor-
rangsweg lijkt ons wel een goed voorstel en
we zullen de bestaande markering dan ook
vergroten.»

Teleurgesteld
Het burgerplatform is teleurgesteld in de
houding van de stad. 
«Onze enige vraag was: wanneer kunnen we
samenzitten om Kachtem verkeersveiliger te
maken? Opnieuw hebben we geen antwoord
gekregen», verzuchten Ellen en Romy. Oppo-
sitiepartij Groen sloot zich bij de buurtbewo-
ners aan. «Met cijfers wordt aangetoond dat
er geen probleem zou zijn, maar de talrijke
opkomst van burgers bewijst het tegendeel.» 

(VDI)


