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Voorbereidingen nieuwbouw ‘Scheperij’ gaat beginnen

Er is eindelijk een start gemaakt met de voorbereidende werkzaamheden rondom de realisatie van het nieuw te
bouwen winkelcentrum ‘’De Scheperij’’ te Teteringen. Afgelopen week zijn de bomen rondom het winkelcentrum
gerooid waardoor er geen belemmeringen meer zijn om het verplichte archeologische onderzoek op het terrein
uit te voeren. De verwachting is dat dit archeologisch onderzoek medio november wordt uitgevoerd. Deze twee
werkzaamheden zijn noodzakelijk om daadwerkelijk te kunnen starten met de bouw van het nieuwe winkelcentrum. In de tussentijd zijn wij drukdoende met voorbereidingen voor het nieuw te bouwen winkelcentrum, alsook het aanpassen
van de tijdelijke situatie. Begin 2022 wordt allereerst het tankstation van Tamoil, het magazijn en een gedeelte van de Jumbo
gesloopt om ruimte te creëren voor de nieuwbouw. Aansluitend
wordt er een tijdelijk magazijn, winkelruimte en losplaats voor de
Jumbo gebouwd en zullen er een aantal parkeerplaatsen verlegd
worden. Gedurende de bouw van het nieuwe winkelcentrum blijven de Jumbo en Mitra geopend. Voordat er gestart wordt met
de bouw, moet er een onherroepelijke omgevingsvergunning zijn.
Naar verwachting wordt de omgevingsvergunning medio november ingediend. Boven het nieuwe winkelcentrum worden ook 31
koopappartementen gerealiseerd. Naast de privé buitenruimte is
er ook een grote gezamenlijke daktuin waar alle bewoners gebruik van mogen maken. Meer informatie? Kijk dan op www.
nieuwbouw-scheperij.nl

Wintercampagne inbraakpreventie
Inbrekers grijpen de donkere herfst- en wintermaanden aan om
vaker hun slag te slaan. In het donker zijn zij minder zichtbaar
en kunnen zij gemakkelijker hun gang gaan dan bijvoorbeeld in
de zomer. Het ministerie van Justitie en Veiligheid, het Centrum
voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV), wijkagenten,
gemeentes en vele partijen bundelen juist in deze periode hun
krachten om het aantal woninginbraken te verlagen. Wat kunnen
we zelf doen?

Project- en woninginrichting
Pvc vloeren
● Gordijnen
● Vouwgordijnen
●

Rolgordijnen
● Laminaat
● Inbetweens
●

Tapijt
● Marmoleum
● Luxaflex
●

Plisse’s
● Vinyl
● Horren
●

Wij maken graag vrijblijvend een offerte voor uw woning of bedrijf

Hoolstraat 31 ● Teteringen ● telefoon 076 - 5713312 ● info@jorissenbv.nl

Zuiderhout Buiten:
• Clubs, evenementen en uitjes
• Gemaksservices & voorlichting
• Een extra thuis - dagbesteding De Blauwe Hoef

Wonen: Parkappartementen in verschillende prijsklassen
Ondersteuning & Zorg: Langdurige zorg en zorg aan huis
We nodigen u uit
Wilt u weten hoe uw leven in Park Zuiderhout eruit kan zien? Neem contact op
met ons serviceteam via (076) 578 4000 of serviceteam@parkzuiderhout.nl

www.parkzuiderhout.nl
Woonakker stap voor stap (8)

Op 19 oktober hebben honderden inwoners van Teteringen
kennis kunnen nemen van de eerste schetsen voor de Woonakker. Wat opviel, is dat er veel ruimte wordt vrijgehouden voor
de steenuilen en dat op het resterende deel zoveel mogelijk
van de geplande 600 woningen moeten worden gerealiseerd.
Dat in de volksmond de wijk inmiddels de Uilenakker wordt
genoemd is daarom niet vreemd! Deze 600 woningen zijn alleen te realiseren door de bouw van een serie appartementen
met vier bouwlagen en door smalle straatjes in het plan op te
nemen. Op dit moment is nog sprake van globale schetsen
waarbij de uiteindelijke opzet nog kan wijzigen. Vooral de financiële haalbaarheid kan nog tot aanpassingen leiden. Op
17 november komt de klankbordgroep voor de laatste maal
bijeen, waarna de gemeente naar verwachting in december
een principebesluit zal nemen. Pas op 23 november komt de
gemeente met een grote groep inwoners bijeen om het aanvullende verkeersonderzoek te bespreken. De vraag is of het
mogelijk is het doorgaande verkeer op de Oosterhoutseweg
zover terug te dringen dat er ruimte ontstaat voor de extra
verkeersbewegingen die het gevolg zullen zijn van de nieuwbouw in Teteringen. Lukt dit niet dan zal het verkeer steeds
vaker vaststaan op de Oosterhoutseweg. Dit is slecht voor
de leefbaarheid van ons dorp. Dat de gemeente niet onder
de indruk is van de zorgen over de verkeersveiligheid van de
bewoners van het complex Zuiderhout (waaronder veel licht
gehandicapte personen) bleek wel uit hun reactie. Kennelijk
is een bijna vastlopende Oosterhoutseweg met gevaarlijke
oversteken voor de gemeente geen probleem. Opmerkelijk
is dat inmiddels is besloten dat in Prinsenbeek de plannen
voor woningbouw pas worden voortgezet als er een duidelijke
oplossing is gevonden voor het verkeer. Waarom kan dit niet
ook gelden voor Teteringen?
H.A.

Uitvaartverzorging

Van Gemert
Sinds 1962 een begrip in Breda e.o.
De helpende hand bij het verzorgen van de
totale uitvaart, in iedere klasse en stijl.
Persoonlijkheid gaat voor zakelijkheid.
Vraag naar ons informatiepakket.
Heuvelstraat 181 in Breda
T 076-5212868

De Huiskamer

Starten met
golfen

Op dinsdag 9 november beginnen we om 14:00
uur met ontmoeting. Om 15:00 uur krijgen we
een lezing over de geschiedenis van de woonwagen door Peter van der Linden.
Dinsdag 16 november kunnen we onder het genot van een
drankje elkaar ontmoeten.
De Huiskamer is een initiatief van: Augustinusparochie, Stichting Kruiswerk, SVT, Vrouwen van NU en Zonnebloem.

Bestuur Stichting
Dorpsloop Teteringen
Dorpsloop zoekt nieuwe secretaris
Onze secretaris van het eerste uur, Hans

Teteringen

Geerts heeft aangekondigd een stap terug
te willen doen en na 25 jaar te willen aftreden als secretaris.
Daarom is de Stichting Dorpsloop Teteringen, met 7 enthousiaste bestuursleden, op zoek naar een nieuwe secretaris.
Affiniteit met hardlopen is een pré, maar hoeft niet. Hans is
bereid om de nieuwe secretaris in te werken.
Wilt u dat de Dorpsloop en Raboloop behouden blijven in ons
mooie dorp, aarzel dan niet om contact op te nemen met
Eric van Hooijdonk, huidig voorzitter, mobiel bereikbaar onder
06-37256781.

Kerstmarkt in ‘t Web

Zondag 12 december 2021 is er van 10.30
uur tot 16.00 uur weer een kerstmarkt in ‘t
Web.
Wil jij met een kersttafel op onze markt staan? Geef je dan
snel op ook voor verenigingen. Deelname is gratis.
Meld je aan via e-mail (gertsinnige@ziggo.nl) of aan de bar
van ‘t Web. Geef tevens aan of je een of twee tafels wenst te
gebruiken. De opbouw van de markt is vanaf 09.30 uur.
Uiteraard zorgt ‘t Web voor gezellige muzikale omlijsting en
ander vertier (waarover later meer ...).

American Pepperoni
back in town!

Op zondag 7 november is er weer muziekcafé
in ‘t Web! Vanaf 14.00 uur bent u welkom, mits in het bezit
van een recente negatieve coronatest of de coronacheck app!
Wij willen u vragen om de aanwijzingen van onze vrijwilligers
op te volgen.

‘Avond van de lach’

Als organisatie van de ‘Avond van de lach’ zijn we helemaal
happy dat we voor jullie weer een avond vol met humor
kunnen presenteren!
We zijn er wederom in geslaagd om 6 topsauwelaars naar ‘t
Web te halen, deze sauwelaars staan garant dat de lach weer
door de zaal zal golven.
Daarom bieden wij jullie, op zaterdag 22 januari, vanaf 20.00
uur (tijdstip is afhankelijk van de op dat moment geldende
corona maatregelen) de ‘Avond van de lach’ aan. Wij hebben
een zestal, tonpraters uit Brabant bereid gevonden, om jullie
een avond vol plezier te bezorgen.
De zaal van ‘t Web zal voor die avond in een gezellige huiskamer worden omgetoverd. U kunt met een groep van 4 of
6 personen (à €40,00 per persoon) een tafel reserveren, of
plaatsnemen op een losstaande stoel à €15,00 in een ander
opstelling in de zaal. Indien u gebruikmaakt van een tafel zal
het je aan niets ontbreken.
Informatie over de kaartverkoop, zullen wij in een volgende
mededeling verstrekken, houd daarom de Aller-Lei en Facebook in de gaten!
Namens de vrienden van de lach,
Christan Brouwers, Jan Rijken, Gerrit Verschuren,
Hans van der Vorst en Hans Verdaas

€ 99,00

Binnen 1 dag de baan op
Landgoed Bergvliet biedt verschillende
mogelijkheden om te starten met golfen.
Denk aan privélessen of een ééndaagse
golfcursus. Deze zomer bieden wij volop
mogelijkheid om te beginnen met golf!
De ééndaagse stap 1 cursus:
> Ontvangst met koﬃe/thee/frisdrank
> Oefenen op de drivingrange en
uiteindelijk golfen op de baan
> Inclusief gebruik van drivingrange
golfballen en -clubs
> Golfaccessoires en golfballen
> Lunch
Doel:
> Baanpermissiebewijs stap 1 NGF
> Basis technieken en etiquette
Meer informatie en cursusdata:

www.landgoedbergvliet.nl/golf/leren-golfen
landgoedbergvliet.nl
Salesdreef 2 | 4904 SW Oosterhout | 076 - 579 5666 | contact@landgoedbergvliet.nl

‘ t FrietL

ik

bourgondisch genieten

TAKE AWAY
K I J K V O O R O N S
UITGEBREIDE ASSORTIMENT

EN ACTUELE OPENINGSTIJDEN

OP WWW.TFRIETLUIK.NL
Meerberg 41 I TETERINGEN
www.tfrietluik.nl

KERKNIEUWS

WILLIBRORDUSKERK
Tel.: 076-5713203
Zondag 7 november
09.30 uur Eucharistieviering - Pater R. Lobo - Willebrordkoor
Intenties Kees Balemans; Toon van Haperen e.v. Nellie de Jong;
Petra de Jong; Mabel Biemans en overl. fam. Biemans;
Cees de Bie; Fer v. Assche; Jan Berende; Janus v. Loon
uit Terheijden; Jan de Jongh uit Oosterhout; Gerard Floor;
Jo van Oosterhout-van der List.

Alles begint met het gevoel
van vertrouwen

Donderdag 11 november
08.30 uur Bidden van het Rozenhoedje
09.00 uur Eucharistieviering - Pater R. Supardi
Intenties o.a. Jo van Oosterhout - van der List.
Zondag 14 november
09.30 uur Eucharistieviering - Pater R. Lobo - Willebrordkoor
Intenties Jules Jansen; Fer van Assche; Anton Verschueren;
Jeanne Biemans w.v. Jan Biemans; Gerard Floor; Rob
Hilders; Henk Roeling; Sander Langen; Jo v. Oosterhoutvan der List.
Donderdag 18 november
08.30 uur Bidden van het Rozenhoedje
09.00 uur Eucharistieviering - Pater R. Supardi
Overleden
Dinsdag 26 oktober is Jo van der List, weduwe van Aart van Oosterhout, op 89 jarige leeftijd overleden. Haar uitvaart in onze kerk en
haar crematie in Breda, waren woensdag 3 november.

Uit het pastoraal team
Als we naar buiten kijken, zien we dat de natuur in beweging is, letterlijk als we kijken hoe hard het gewaaid heeft de
afgelopen dagen en hoeveel bladeren, taken en soms omgewaaide bomen er overal liggen. Figuurlijk als we zien hoe
de bladeren verkleuren, de dagen korter worden en het echt
herfst wordt. Ik vind dit altijd weer een bijzondere tijd van het
jaar. Als de zon schijnt op de bladeren in herfstkleuren is er
steeds weer verwondering, maar ook ontzag voor de grootsheid van de natuur. Ik kan er oprecht van genieten.
In beweging zijn we ook in de parochie. We zijn, hoe gek het
ook klinkt, al op weg naar Kerstmis. In het team zijn we al
bezig met het plannen van de vieringen en aan het kijken hoe
we voor alle vieringen voorgangers kunnen regelen. We kijken
al met een schuin oog naar wat we dit jaar moeten regelen
voor de kerstpakketten en attenties. Voor die tijd vieren we
Allerheiligen en Allerzielen. In de Allerzielenviering herdenken
we al die mensen die ons dierbaar zijn en die er niet meer
zijn. Iedereen mag de naam doorgeven van degene die ze in
die viering genoemd willen hebben. We proberen als parochie
mee te bewegen met het verdriet van de nabestaanden en
hen zo tot steun te zijn.
Ondertussen is het grote geheel van parochies en bisdom
ook in beweging. Er wordt op allerlei fronten gesproken over
parochievernieuwing. Welke beweging kunnen we of moeten
we maken om onze parochies levend te houden of nieuw leven in te blazen? Er worden allerlei plannen gemaakt, er wordt
op veel fronten gesproken.
Iedereen wordt gevraagd mee te denken en mee te praten
en hopelijk ook mee te bewegen in de richting van de Missionaire parochie. Parochie zou een beweging moeten zijn,
geen organisatie. Een beweging waarin mensen, maar zeker
ook jonge gezinnen meegenomen worden in een tocht naar
het geloof, maar ook door het geloof. We zien dat gebeuren tijdens de familiezondagen in de Michaelkerk. Het is leuk,
spreekt zich rond en bij de tweede keer waren kerk en ontmoetingsruimte al bijna te klein. Een nieuwe ontwikkeling ook
als voorbereiding op de sacramenten.
Een mooie ontwikkeling.
Toch is er bij mij ook zorg. Zorg dat in het grote geheel van
nieuwe ontwikkelingen, de mensen die niet vol hierin mee

Maarten Dirkx
Register uitvaartverzorger
Beenakkers Uitvaartbegeleiding
Bredaseweg 24, 4901 KL Oosterhout
0162-741230
www.beenakkersuitvaart.nl
Voor iedereen, wel of niet verzekerd

Bloemisterij
Openingstijden
Maandag gesloten
Dinsdag t/m vrijdag 08.30 tot 18.00 uur
Zaterdag 08.30 tot 17.00 uur
Bloemisterij Aarts - Hoolstraat 44 - Teteringen
Tel.: 076 - 5870856 - www.bloemisterijaarts.nl

Pianoles: Ingrid Meester, Lange Weide 185 - Breda
T 076-5416122/06-16536363, e-mail: ingrid.meester@gmail.com

zie ook www.ingridmeester.nl
kunnen of willen gaan, tussen wal en schip vallen. Jezus had
altijd oog voor het individu. Gelovig of ongelovig, eerlijk of oneerlijk (ik denk dan aan Zacheüs), oud of jong. Hij maakte
geen onderscheid, hij ging met allemaal om, hij had aandacht
voor iedereen.
Laten ook wij dat voor ogen houden, in onze zoektocht naar
hoe het anders moet.
Uit het pastoraal team, Anja Wauben
Vieringen Breda-Oost
Michaelkerk, Hooghout 67
Zo. 07 en 14 nov. 11.00 uur: Eucharistieviering.
Annakapel Heusdenhout
‘s Woensdags 19.00 uur en vrijdags 09.00 uur:
afwisselend Eucharistie- en Woord- en Communieviering.

de Volgende Aller-Lei verschijnt op 18 november a.s.!
L. v.d. Westen Montage
Voor al uw werkzaamheden
op het gebied van:
Loodgieterswerk
Riolering - Ventilatie
Dakbedekking - Sanitair
Verwarming - Gas - Water
Onderhoud -Storingsdienst

Steenbergen 15
4847AR Teteringen
Tel.: 076-2600062
Mob.: 06-51563975
www.michelzandvliet.nl

Hoolstraat 77
4847 AB Teteringen
Tel.: 076 - 5879760
Fax: 076 - 5879752

Het adres voor al uw montage werkzaamheden o.a.:
* Badkamer-renovatie

* Tegelwerk

* Kozijnen

* Toilet-renovatie

* Plafonds

* Velux dakvensters

Vieringen Protestantse Gemeente, Breda
Markus Kerk, Hooghout 96
Zo. 07 nov.: 10.00 uur: Ds. T. van Prooijen.
Zo. 14 nov.: 10.00 uur: Ds. D. IJsseldijk.
Vieringen Protestantse Gemeente Oosterhout
Vredeskerk
Zo. 07 en 14 nov. 10.00 uur: Ds. A. Vlieger.

Collecte Nederlandse
Brand-wonden Stichting
groot succes

M
FYSIO
KLACHTEN?
Bel ons
of

In de week van 10 t/m 16 oktober collecteerden
check de website
voor
in heel Nederland 55.000 vrijwilligers voor de
behandelmogelijkheden
NBS. Ook in Teteringen gingen de collectanten
langs de deuren. En met succes! Gezamenlijk
www.my-fysio.nl
werd een bedrag van €1.636,53 opgehaald. De
opbrengsten van de collecte stelt de Brandwon076 7510345
den Stichting in staat om haar werk voor mensen
met brandwonden voort te zetten.
Ernstige brandwonden kunnen je hele leven op
zijn kop zetten. Het medische traject, met tientallen operaties, duurt soms jaren. Daarnaast zijn
er de verwerkingsproblemen van het vaak traumatische ongeluk. En tot slot zijn het vooral de
ontsierende littekens die het leven van brandwondenslachtoffers moeilijk maken. Mensen met
brandwonden worden vaak nagestaard, gemeMyFysio W.Alexanderplein 11 Teteringen www.my-fysio.nl
den en soms niet voor vol aangezien. Daar moeten zij mee leren leven. De Brandwonden StichTry-Out judo-wedstrijden Teteringen
ting helpt hen daarbij.
Op de maandag in de herfstvakantie werd door judoschool
Naamloos-1Stichting
1
17-4-2020 19:27:29
Al 50 jaar voert de Nederlandse Brandwonden
Arashi in Teteringen in de Wim Cobben Dojo in gymzaal De
haar strijd tegen deze littekens. Dit doet zij op drie fronten:
Mandt voor de 19e keer een Try-Out toernooi georganiseerd
het voorkomen van brandwonden, het verbeteren van de bevoor beginnende judoka’s met witte band.
handeling (door onderzoek) en het bevorderen van de psychosociale nazorg en begeleiding. Dankzij de collecte kan de
Er waren 6 groepen gemaakt waar, na een warming-up, alle
Nederlandse Brandwonden Stichting haar activiteiten voortkinderen de mat op kwamen om kennis te maken met echte
zetten. Namens de plaatselijke collecteorganisator dankt de
judowedstrijden! Alle judoka’s waren van Arashi en het was
Brandwonden Stichting alle collectanten en gulle gevers in
fantastisch om de kleuters te zien proberen en winnen/verTeteringen voor hun bijdrage aan ‘de strijd tegen de littekens’.
liezen. Omdat het heel gemoedelijk was in de zaal zonder
Een speciaal woord van dank aan mevrouw Van Oostergeschreeuw en gejoel was het ook geen probleem om met
hout. Zij was meer dan 25 jaar de organisator van de collecverlies om te gaan. Iedereen had zijn best gedaan. Ervaring
te in Teteringen en heeft ook dit jaar weer meegedaan, maar
opdoen was het doel van deze avond. Info voor o.a. kleuternu alleen als collectant. Dank voor uw jarenlange inzet!
en jeugdjudo zie Facebook en www.budokwaiarashi.nl

Door ABC Clinic ben
ik mooi geholpen met
een natuurlijk resultaat
Janka - Breda

MOOI JEZELF BLIJVEN
Paardeweide 22 A-B 4824 EH Breda

076 - 542 31 54

Fysiotherapiepraktijk Teteringen
Fysio- en manuele therapie
Kinder-fysiotherapie
Zuringveld 37
4847 KS Teteringen
Tel.: 076-5872158

www.abc-clinic.nl

Van Oosterhout

Bikes & Sport

Hoolstraat 33
4847 AA Teteringen
T 076 - 5812541

Oosterhoutseweg 129a
Teteringen
Tel.: 076-5713257

Koop Lokaal
Tete r i n g s e O n d e r n e m e r s Ve r e n i g i n g
Espakker 1 zilver
Teteringen
T 076-5221460
www.esthecare.nl

Hoeveneind 49
06-23129235

Onbekend talent werd gezien en de hakbijlworpen en houdgrepen werden gretig geprobeerd. Kampioenen: Groep 1
Tobias vd Made 2e Owen de Graauw 3e Faber vd Velden
Groep 2 Milan Somers 2e Jeffrey Wildhagen 3e Noah v Oorschot Groep 3 Sem Meskers 2e Emma de Graauw 3e Duuk
Brouwer Groep 4 Jip de Vries 2e Thom Brenters 3e Jacky v
Hoof Groep 5 Levi v Oorschot 2e Nant vd Bogaard 3e Luuk
v Nieuwland Groep 6 Sem Holtman 2e Merle v Mierlo 3e Raf
Leunisse. Dit weekend wordt de 28e Baronie Arashi Cup georganiseerd, waar na lange tijd weer uitgenodigde clubs aanwezig zijn. In december staat het wintertoernooi in Gilze, de
clubkampioenschappen en de volgende Try-out wedstrijden
op programma. Arashi biedt judo, goshindo en jeugdkickboksen op 6 locaties in Oosterhout en Breda.
Informatie voor o.a. kleuter-en jeugdjudo zie Facebook en
www.budokwaiarashi.nl

‘Het Melkmeisje’
in Museum de Stee

KONINGSDIJK 24
4905 AP OOSTERHOUT
T 0162-453159
www.drukkerijzopfi.nl

Op 14 november is er een vervolg op de schilderijenexpositie van de huis-en zondagsschilder
Jan C. Moll. Naast de toppers “Panorama van
Teteringen” en “het Meisje van Vermeer” is er een
dwars doorsnede te zien van zijn zeer omvangrijke werk. Onder andere een zeer geslaagde kopie naar Michelangelo en
een kopie van “het Melkmeisje” van Vermeer.
De expositie vindt weer plaats in museum de Stee, gelegen
aan het Zuringveld 1a in Teteringen. De openingstijd is van
14.00 uur tot 16.00 uur.
Gelijktijdig is een bezoek aan de uitstalling van de attributen
van Teterings Erfdeel zeer aan te bevelen.
De toegangsprijs bestaat uit een vrijwillige bijdrage ten behoeve van het onderhoud van de erfgoederen.
De geldende coronamaatregelen zijn van toepassing.
Zie ook www.teteringserfdeel.nl

Anglicaanse hymnen en anthems

Zondagmiddag, 28 november 2021 zingt het Concertkoor
Breda met begeleiding van het door Hennie Vaatstra bespeelde orgel en onder leiding van Geert van den Dungen
Anglicaanse hymnen en anthems. Deze liederen zullen worden afgewisseld door aria’s vertolkt door sopraan Charlotte
Munnik, door voordracht van gedichten, door orgelspel van
Hennie Vaatstra en door samenzang.
Onder meer zal het Hallelujah uit The Messiah van G.F. Händel
door de gewelven van de R.K. Laurentiuskerk klinken.
Aanvang
Concert: 15.00 uur, kerkdeuren open: 14.15 uur, duur uitvoering ongeveer 1½ uur.
Kaarten
De toegangsprijs is, inclusief programmaboekje, € 15,00.
Voor houders van een Bredapas en voor jongeren onder de
18 jaar is de toegangsprijs € 7,50.
Kaarten zijn verkrijgbaar via de website van het koor: www.
concertkoor.nl (eventueel telefonisch 06-10089415), bij de
Vrije Boekhandel en bij boekhandel Van Kemenade & Hollaers.
Tevens kaartverkoop – voorafgaande aan het concert – bij de
entree van de kerk.
Parkeermogelijkheden
Op het Schoolakkerplein, gelegen op enkele honderden meters van de R.K. Laurentiuskerk, is ruime gelegenheid tot gratis parkeren.
Wij zien uw komst naar de R.K. Laurentiuskerk in Ginneken
graag weer tegemoet.

Testen voor toegang op
Vestrock Downtown 2021

VESTROCK DOWNTOWN is er bijna helemaal klaar voor!
Een waanzinnige dome is inmiddels op de nieuwe VESTROCK weide gerezen en ook een sfeervol tweede podium,
De Schuur. Volgens de geldende coronaregels van de Neder-

landse overheid is een vaccinatiebewijs, herstelbewijs of een
recente negatieve test via Testen Voor Toegang noodzakelijk
voor toegang tot VESTROCK DOWNTOWN, op 5 en 6 november 2021 in Hulst. In Zeeuws-Vlaanderen is gratis testen
voor toegang echter alleen mogelijk in Terneuzen. Omdat we
beseffen dat dit voor veel mensen een hoge drempel is en we
graag iedereen de gelegenheid willen geven weer eens lekker
te feesten heeft VESTROCK een testlocatie in Hulst opgezet
op een steenworp van het festivalterrein. De uitslag is binnen
10-15 minuten bekend. De kosten voor het testen (39,95 euro
per test) nemen we als VESTROCK geheel voor onze rekening. Om je te laten testen heb je een VESTROCK DOWNTOWN ticket en identiteitsbewijs nodig. Testen zijn 24 uur geldig, dus het is mogelijk om beide festivaldagen met dezelfde
test binnen te komen.VESTROCK DOWNTOWN bezoekers
kunnen zich aanmelden via www.vestrock.nl/test. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Aangezien VESTROCK
wegens het gebrek aan een lokale (mobiele) testvoorziening
in de Nederlandse periferie is gedwongen om te kiezen voor
deze oplossing, rekenen we natuurlijk op een bijdrage van
Hugo de Jonge en/of de lokale,- en Provinciale overheid.
VESTROCK DOWNTOWN 2021
VESTROCK DOWNTOWN is een nieuw najaarsfestival met
een heerlijke line-up veilig georganiseerd volgens alle RIVM
richtlijnen. VESTROCK DOWNTOWN heeft de intieme sfeer
van VESTROCK, opgezet als festival met twee indoor podia.
Op VESTROCK DOWNTOWN zijn meer dan 25 acts te zien,
waaronder Chef’Special, De Staat, Maan, Kris Kross Amsterdam, Ramkot, Stereo MC’s (UK), Hang Youth, Mental Theo,
Donnie, Dopebwoy, Frans Duijts, Dirk. en Paceshifters. Op
www.vestrock.nl/line-up is de volledige line-up te vinden.
KAARTVERKOOP
Voor VESTROCK DOWNTOWN 2021 is nog een beperkt aantal tickets beschikbaar viawww.vestrock.nl

