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VLAMERTINGE
Wegomleiding voor
Ieperfest
Langs de Poperingseweg, ter hoog-
te van danscafé Bubastis, vindt op
vrijdag 10 augustus het jaarlijkse
‘Ieper Hardcore Festival’ plaats, be-
ter bekend als Ieperfest. 
Dat brengt heel wat volk op de
been en daarom zal het doorgaand
verkeer tussen de Omloopstraat en
de Hazewindestraat tijdens het
festival niet mogelijk zijn. Het festi-
val zelf blijft wel bereikbaar voor
bezoekers, organisatie en arties-
ten. In functie van het festival zal de
Hazewindestraat worden afgeslo-
ten van donderdag 9 augustus om
9 uur tot maandag 13 augustus om
12 uur. Dit betekent dat er geduren-
de deze 4 dagen geen verkeer mo-
gelijk is op dit traject. 
De bezoekers komende van de A19
dienen de afrit 4 ‘Ieper Centrum’ te
nemen en dan de wegwijzers te vol-
gen. Bezoekers komende vanuit
Poperinge/Frankrijk worden om-
geleid via de Noorderring, kruis-
punt met Veurnseweg en zo via de
Haiglaan richting Poperingseweg. 

(DCH)

IEPER
Ochtendwandeling
met ontbijt
De lokale dienstencentra De Kerse-
corf en ‘t Hofland organiseren op
donderdag 9 augustus van 8.30 tot
10.30 uur een ochtendwandeling
met ontbijt. De wandeling is gratis,
voor het ontbijt wordt 6 euro ge-
vraagd. Vooraf inschrijven voor het
ontbijt is noodzakelijk en dat kan
via dienstencentra@ieper.be.
Plaats van het gebeuren: De Kers-
cecorf, Rijkeklarenstraat 83 in Ie-
per. (CMW)

IEPER
Speeldorp in centrum
Ieper
De Ieperse Grote Markt wordt op
18 augustus tussen 14 en 18 uur om-
getoverd tot een groot speeldorp.
Kinderen zullen zich kunnen uitle-
ven op tal van attracties, zoals on-
der meer een springkussen, een
trampolinepark, smart games en
een knutselworkshop. Klimmen in
de Spidermantoren XL wordt een
uitdaging. De Ketnetband en de
Ketnetmusical bezetten het podi-
um. (CMW)

IEPER
Bloed geven
In Ieper organiseert het Rode Kruis
op maandag 6 augustus tussen 17
en 20 uur een bloedinzameling. Dat
gebeurt in Zaal De Garve langs de
Poperingseweg in Ieper. Meer info
over bloed geven is te vinden via
www.bloedgevendoetleven.be 

(CMW)

De twee nieuwe beren Mimi
en Uli werden na vier weken
verblijf in quarantaine vrijge-
geven om hun nieuwe omge-
ving te gaan proeven in De
Zonnegloed in Vleteren. In
juni kwamen de geredde Alba-
nese beren aan.

«Alle testen zijn goed verlopen.
De beren werden vrij verklaard
van ziektes of besmettingen»,
vertelt verantwoordelijke Ka-
rel Ackaert. «We lieten eerst
Mimi en Uli toe in hun nieuw

buitenverblijf, zonder de beren
Berros en Elena, die er al wo-
nen. Uli was zeer nieuwsgierig
en ging meteen op verkenning.
Ze snoof meteen diverse geu-
ren op en ging op onderzoek. Ze
rolde in het gras en het duurde
niet lang voor ze begon met het
graven van een diepe kuil om in
te gaan liggen.» Haar zus Mimi
had het iets moeilijker. «Zij kan
zich minder goed aanpassen en
we vrezen dat ze een groter
trauma opgelopen heeft dan
Uli. Ze is onzeker en onwennig
en durft de drempel nog niet te
overschrijden. Ze steekt regel-
matig haar snoet door het luik

om de geuren op te snuiven,
maar durft de eerste stap naar
buiten nog niet te zetten.»
De beren Elena en Berros wer-
den ondertussen buiten gela-
ten om kennis te maken met
Uli. «Weliswaar nog met afras-
tering tussen. Het verliep heel
goed. Onze mannelijke beer
gromde en vertoonde wat ma-
cho-gedrag, maar dat is nor-
maal. Uli maakt zelf ook in-
druk, want ze is een stevige be-
rin. Het is prachtig om te zien
hoe de drie beren buiten genie-
ten van het mooie weer», zegt
Karel. «Nu moet Mimi nog wat
loskomen.» (LBR)

VLETEREN

Nieuwkomer Uli en Elena maken kennis, maar ze blijven nog
even gescheiden. Foto Michael Depestele

Nieuwe beren niet langer in quarantaine

en Harelbeeks dialect, bedoel je
(lacht).»

Passie delen
De samenstelling van de band is op zijn
minst opmerkelijk, want de leden wo-
nen verspreid over zowat heel de zuide-
lijke helft van West-Vlaanderen en in
het dagelijks leven oefenen de heren
heel uiteenlopende beroepen uit.
Drummer Tom Taillieu, bassist Jurgen
Van Heghe, Christophe Deconinck, Dirk
Balcaen en gitarist Ward Ameel, zijn
respectievelijk ingenieur, treinbestuur-
der, historicus, militair en tuinman bij

de Commonwealth War Graves Com-
mission. «Maar we delen dezelfde pas-
sie voor het ‘ruigere genre’ en de ideo-
logie die achter punk schuilt: we zijn
ronduit tegen elke vorm van racisme,
seksisme, het schenden van dieren-
rechten, uitbuiten van werknemers en
alles wat onder de noemer ‘rechts ge-
dachtegoed’ valt. Van corrupte politici
en bedrijfsleiders gaat ons haar over-
eind staan, maar dat mag je niet te let-
terlijk nemen, want slechts één onder
ons heeft de typische hanenkam die aan
punkers gelinkt wordt en hij weigert
dan nog pertinent om die overeind te

zetten.» ‘Keunink’, de zanger mét ha-
nenkam, die zich aangesproken voelt,
verdedigt zijn haarstijl. «De Mohawkin-
dianen zetten hun haar enkel recht
wanneer ze op voet van oorlog leefden
en hier in het veilige en welvarende fort
Europa gaat dat gelukkig niet op, daar-
mee.»
Het is uitkijken naar hun nieuwe album
dat eind dit jaar uitkomt, in hun typi-
sche compromisloze stijl, met maat-
schappijkritische teksten. «Wie be-
nieuwd is, kan er al een voorsmaakje
van krijgen via onze Facebook-pagina
‘The Empty Bottles Drinking Crew’.

THE EMPTY BOTTLES DIT WEEKEND OP FESTIVAL REBELLION

West-Vlaamse punkband verovert Engeland

Twaalf jaar geleden besloten enkele
punkers uit de Leiestreek om samen een
band te starten, met de bedoeling het
genre in leven te houden. 
Na enkele personeelswissels staat de
band op het punt een nieuwe plaat uit
te brengen. Ze kregen ook een plaats op
het belangrijkste punkfestival van Eu-
ropa: Rebellion in Blackpool, Engeland.
Dit weekend spelen ze er de pannen van
het dak. «Dit is niet ons eerste festival,
want we stonden eerder al op Ratrock
in Harelbeke. Het is een hele eer om te
mogen aantreden op Rebellion. Er spe-
len zo’n 200 bands in totaal, maar sa-
men met oudgedienden Funeral Dress
uit Herentals, zijn wij de enige Belgen.
Hier mogen spelen is geen ‘kattenpis’.
We zijn vooral benieuwd hoe het inter-
nationale publiek onze nummers zal
onthalen, want we zingen onder meer
in het West-Vlaams», aldus Christophe
Deconinck, die de microfoon hanteert.
Dirk Balcaen, eveneens zanger in de
band en doedelzakspeler, valt hem in de
rede : «Onze ‘special blend’ van Iepers

The Empty Bottles, de
punkband met leden uit
alle uithoeken van de
streek, speelt komend
weekend op Rebellion,
het belangrijkste punk-
festival ter wereld. «Hier
mogen spelen is geen
kattenpis», klinkt het
niet zonder enige trots.

CHRISTOPHE DECONINCK

HEULE/BRIELEN

The Empty Bottles spelen op Rebellion, het belangrijkste punkfestival ter wereld. Foto Christophe Deconinck


