
Door Cees Vanwesenbeeck
Voorzitter Raad van Toezicht

Door Gert-Jan de Koster
Trotse directeur van Gebouw-T

Fotograaf: Lotte Brouwers

Laatst had ik overleg met Gert-Jan in een 
nagenoeg leeg Gebouw-T: een raar gevoel in 
een bizarre tijd. Afgelopen maandag heeft 
de Raad van Toezicht op afstand via Skype 
vergaderd, dus kan er weer een nieuw woord 
worden toegevoegd: “gevideovergaderd”. Het 
kan zo allemaal doorgaan, maar het is wel 
wennen. Toch zijn er ook voordelen aan de 
concertloze tijd: ik ben volop met mijn cd’s 
aan de slag gegaan. Mooie tijd om die over te 
zetten op een NAS en nieuwe speellijsten te 
maken. En weer te ontdekken hoeveel goede 
muziek er gemaakt is.  Dat doet Gebouw-T ook: 
ik kijk uit naar het concert van Procol Harum 
(van “A Whiter Shade of Pale” en “A Salty Dog”). 
Dus toch maar even weer de oude nummers 
opgezocht. Bij Gilly nog even het laatste album 
(“Novum”) gescoord. Dankzij het intelligente 
huisarrest op last van onze regering hebben we 
voorpret voor 17 september!

Ja, ik leer mijn kinderen beter kennen. Je 
bent immers 24/7 op elkaar aangewezen. 
Ik hoef niet naar mijn schoonvader, 
stiekem een hele leuke en aardige man… 
maar dan toch. Ik wandel veel met ons 
nieuwe maatje, een hond uit Griekenland, 
luisterend naar de naam Otis. Ik probeer 
weer eens wat moeten te lezen en neem 
de tijd voor reflectie. Zo heb ik toch wat 
positieve punten op kunnen noemen, 
maar verdorie… wat mis ik live. Live 
muzikanten, die live muziek spelen. Live 
bezoekers die staan te genieten in onze 
Rabozaal. Onze live vrijwilligers die zich 
uit de naad werken om iedereen een top 
avond te bezorgen. Echte, live mensen 
in ons Poppodium. Geniet allen van deze 
live krant! We denken aan jullie allemaal. 

EEN STILLE ZAAL...LIVE = LIFE

QUARANTAINEKRANT
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WAT IS JOUW MOOISTE GEBOUW-T ANEKDOTE?
Het is een bizarre tijd. Voor velen is Gebouw-T zoveel meer dan een poppodium. Het is een plek waar je 
samenkomst en geniet van elkaars gezelschap én de muziek. Wij vroegen jullie naar je mooiste Gebouw-T 
verhaal. Was het een concert? Een dienst die je hebt gewerkt? Of misschien je mooiste herinnering van 
Gebouw-T? Wij ontvingen al een paar mooie inzendingen.

‘De leukste shift die ik ooit heb gedraaid is 
ook meteen de meest recente én absurde: de 
quarantaine dj-set. Ik kwam aan in een griezelig 
leeg T-Café, waar de geïmproviseerde studio 
stond. Ik was enorm nerveus want mijn moeder 
zou voor het eerst zien wat ik nou eigenlijk 
doe en ik houd al helemaal niet van camera’s 
die mijn kant op staan. Toen ik de eerste plaat 
startte, het eerste biertje inschonk en enkele 
collega’s en vrienden op Zoom zag meekijken 
verdwenen de zenuwen en ging ik er volledig 
in op. Dit waren mijn twee uur om te shinen 
en ik heb met een ongeveer tweehonderd 
man verdeeld over het land staan feesten. De 
ingeschonken biertjes en dansende mensen op 
Zoom is het mooiste wat ik zag. Onvergetelijk.’
Dennis

‘De Elvisavond vorig jaar kort voor de zomer: 
vooral het maken van de popcorn was een heel 
spektakel! Ondanks dat het niet echt storm 
heeft gelopen, was het een erg leuke avond. Ik 
kan eigenlijk nog wel even doorgaan: gewoon 
omdat het een erg leuke groep van medewerkers 
en vrijwilligers is. Toppie!’ - Kees

‘Gebouw-T heeft voor ons een blijvende 
herinnering. Harre en ik hebben elkaar leren 
kennen tijdens een dienst van Gebouw-T, deze 
liefde hebben we mogen bezegelen door de 
komst van onze zoon Bram.’ 
Lisanne, Harre en Bram

‘Naast mijn baan van 40 uur per week maak 
ik schoon bij Gebouw-T. Waarom? Gewoon 
omdat ik het zo leuk vind. Genoeg reden om mij 
vrijwilliger van het jaar te maken!’ - Michael

‘Ik wens iedereen veel luisterplezier. En ik hoop 
dat als alles achter de rug is Gebouw T weer kan 
starten met zijn mooie optreden en concerten. 
En wij weer onze steentjes bij kunnen dragen.’ 
Sandra

‘Ik vind het heel bijzonder dat er bezoekers 
zijn die je aan het eind van de avond komen 
bedanken voor je goede inzet, gezelligheid en 
daardoor een fijne avond hebben gehad! En mijn 
mooiste herinnering is dat ik door Gebouw T 
mijn vriend heb ontmoet!’ - Monique

Fotograaf: Frank van Es
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BUSINESS CLUB TALKS

“Daar zitten we dan ineens thuis en dat is 
behoorlijk druk kan ik je vertellen, maar 
desondanks proberen we er met zijn vijven het 
beste ervan te maken. Ikzelf zit boven in mijn 
muziekstudio die nu dienstdoet als kantoor. Met 
andere woorden een werkplek met de beste 
Skype sound die je maar kan voorstellen! 

Een van de nieuwe dingen waar ik ineens veel 
tijd voor heb in de avond is het muzikale project 

Even voorstellen: Erik van Wunnik is de voorzitter van de Business Club werkgroep, muzikant en 
Director Product Development bij DSV Solutions Nederland. Dat is een hele mond vol en klinkt als een 
ver-van-je-bed show maar eigenlijk toch niet! DSV vervoert namelijk ontzettend veel wereldwijd, ook 
voor de muziekindustrie. Let maar eens op, nu je de naam kent, zie je hem overal! Erik is bij DSV ook 
actief vlogger over de mogelijkheden van 3D-printing en heeft zich ontwikkeld tot ware ambassadeur 
van de technologie, overal wordt hij uitgenodigd om hierover te spreken. Zo zie je wel, zakelijk en 
rock&roll gaat prima samen, hieronder lees je hoe hij momenteel, ook best wel rock&roll, thuiswerkt!

WOORDEN VAN ONZE HUISDICHTER
Thuisblijven

Door Arnout Teppema

Dat doen we nu massaal
Tja, het is een groot begrip 

Maar het wordt toch een ander verhaal

Je hebt ook nog ‘binnenblijven’ 
Daar zit je niet op te wachten 

Dat doen ze in landen om ons heen
Daar hebben ze weer andere klachten

Het komt wel allemaal op hetzelfde neer
Houdt afstand tot je medemens

Ik hoop dat ze het vaccin snel zullen vinden
Dat is waarschijnlijk ieders wens

Spekkoek, eigenzinnige Nederpop, waar ik samen 
met Carl van de Rijzen online samenwerk in Cubase.
Wil je weten hoe dat klinkt? Check ons maar eens op 
Spotify – Spekkoek 

Hoe leuk dat ook allemaal is om online muziek te 
maken mis ik het echte gevoel van livemuziek luisteren 
in Gebouw-T, de avonden van de Businessclub en af 
en toe zelf eens optreden op het podium. Ik hoop dat 
we snel elkaar weer zien!?”

Fotograaf: Carlo van den H
euvel
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MEET THE TEAM

Wat is het meest memorabele 
concert dat je hebt gezien bij 
Gebouw-T? 
Jeetje… memorabel 
waren Beth Hart en Steve 
Vai, grootheden! Voor mij 
persoonlijk als Marillion fan, 
Fish, een jeugdheld van mij. 
Daarnaast nog artistiek gezien, 
Balthazar. 

Wat is het lekkerste drankje 
bij Gebouw-T? 
Een frisse juup! Maar ik hou van 
een speciaal biertje.

Wat mis je het meest aan 
Gebouw-T?  
Het contact met vrijwilligers 
en stagiaires… Het feit dat 
Gebouw-T open is, het publiek 
naar binnengaat en het concert 
gaat beginnen… de beweging 
en samenkomst van onze 
medewerkers en bezoekers in 
ons mooie poppodium.

Wat ga je als eerst doen 
zodra Gebouw-T weer open 
mag?
Met iedereen een praatje 
maken, genieten van de muziek 
en tevreden een biertje drinken

Cees Snellink 
Hoofd Techniek

Wat is het meest memorabele 
concert dat je hebt gezien bij 
Gebouw-T?
Hands down: Wende.

Wat is het lekkerste drankje 
bij Gebouw-T?
Ligt aan de gemoedtoestand 
maar meestal iets Roods.

Wat mis je het meest aan 
Gebouw-T? 
Studio, goede muziek en 
natuurlijk de mensen.

Wat ga je als eerst doen 
zodra Gebouw-T weer open 
mag? 
Dan wil ik horen wat jullie 
wijzer zijn geworden van deze 
tijd. Welke boeken die je hebt 
gelezen en welke muziek je 
hebt ontdekt. En dat alles 
zal ongetwijfeld met veel 
nattigheid gepaard gaan, iets 
met rood vermoed ik.

Hayo Vaders
Productie, 2e programmeur

Wat is het meest memorabele 
concert dat je hebt gezien bij 
Gebouw-T?
Dat moet Will and the People 
zijn geweest, mijn allereerste 
keer in Gebouw-T en een van 
de eerste dates met mijn vrouw 
Jolijn ;). 

Wat is het lekkerste drankje 
bij Gebouw-T?
Op dit moment de Vedette IPA, 
maar die Grand Prestige gaat er 
op zijn tijd ook wel in.

Wat mis je het meest aan 
Gebouw-T? 
Bier drinken met andere 
mensen en slap ouwehoeren 
met iedereen.

Wat ga je als eerst doen 
zodra Gebouw-T weer open 
mag? 
Bier drinken met andere 
mensen en slap ouwehoeren 
met iedereen.
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Gert-Jan de Koster 
Zakelijk leider Gebouw-T

Sinds wanneer werk je bij 
Gebouw-T? 
Sinds maart 2010.

Sinds wanneer werk je bij 
Gebouw-T? 
Vanaf het echte begin toen 
er nog helemaal niets was 
behalve een ambtenaar met 
goede wil en een slechte eerste 
werktekening.

Sinds wanneer werk je bij 
Gebouw-T? 
Als vrijwilliger sinds 2014, 
daarna als ZZP-er en nu sinds 
maart 2020 in vaste dienst.

Fotograaf: Bert Salari

Fotograaf: Ursula van der Laan

Fotograaf: H
arrij Stekel



5

NAGENIETEN VAN 
10 JAAR GEBOUW-T

Door Gilly Verrest

In een tijd waarin vooruitkijken bijna gelijk staat aan koffiedik kijken, benadrukt Gilly het belang 
van terugkijken. In de afgelopen bijna 10(!!) jaar sinds Gebouw-T de deuren heeft geopend, hebben 
talloze toffe acts het podium beklommen. Hierom is Gilly in de archieven gaan graven. Bij deze 
presenteren wij deel 1 van het resultaat.
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22 januari DeWolff // Het openingsconcert van 
Gebouw-T. Het was onwijs spannend voor alle 
betrokkenen. Wij (als personeel zijnde) waren 
hier nog niet helemaal klaar voor. Maar de 
reacties en daarnaast de inzet van de band was 
iets om nooit te vergeten. 
30 januari Arno // Voor mij een van de beste 
optredens van 10 jaar Gebouw-T. Ik heb de beste 
man tientallen keren in verschillende bands en 
solo gezien, van matig tot goed, deze keer was 
het mega goed. 
26 maart Peter Pan Speedrock // Dit was 
ongetwijfeld het optreden met het grootste rock 
’n roll gehalte. Dikke Dennis kopte de flesjes 
Jupiler zo het publiek in, krankzinnig was het. 
13 december Beth Hart // Hier praten mensen 
nog steeds over. Inmiddels een wereldster.

1 mei Gabriel Rios //  Een van de eerste keren 
dat Gebouw-T ‘seated’ was. Je kon de bekende 
speld horen vallen. 
4 oktober King Dalton // Stelletje ongeleide 
projectielen, maar wat een muzikanten, en 
schatjes zijn het. 
10 oktober Lee Perry & Pura Vida // Reggae op 
en top: de rook was om te snijden.

25 september Magnus // dance project van 
mega talent Tom Barman. Anekdotes zijn voor 
aan de bar.
13 oktober The Deaf // Een grote euforie- 
tot het trieste nieuws van Bataclan (Parijs) 
binnenkwam. Hele aparte avond. 
10 december Trixie Whitley // Duister, rustig, 
intens, maar zo puur en mooi. 

12 februari De Staat // In de middag nog De 
Waterput op zijn kop gezet, ‘s avonds ging het 
feestje vrolijk verder. Inmiddels de grootste 
alternatieve band van NL. 
8 augustus Sepultura // Gruwelijk hard, maar 
rete strak. 
6 oktober Vive La Fête // Op het podium was 
het feest, na afloop in de kleedkamer ging het 
feest vrolijk verder. Ah, is dit rock ’n roll…?

12 april Speeldoos (samenwerking tussen 
Roosbeef en Torre van De Staat) //
Er is die avond nog een legendarische clip 
opgenomen.
2 mei Uriah Heep //  Er stond publiek vanuit 
Rusland, de VS, Scandinavië en de rest van 
Europa in ons Gebouw-T. Legendarisch. 
11 mei Claw Boys Claw // Deze gasten verzaken 
nooit, altijd volle bak. Publiek met een grote 
grijns op het gezicht. Dan weet je dat het goed 
zit.

Fotograaf: N
icole Crusio
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‘GROTE EN KLEINE EMOTIES, OOK NA DE CORONA LOCKDOWN’
Door Willem Jongeneelen

Muziek is emotie. Een cliché van jewelste. Kunst 
kan roeren, maar ook voor verstrooiing zorgen. In 
een tijd dat mensen angst hebben, van dichtbij 
met ziekten en rampspoed geconfronteerd 
worden hebben sommigen ook wel iets anders 
aan het hoofd dan live naar muziek gaan kijken 
en luisteren. Hoe normaal dat ook altijd was, met 
honderden in een kleine ruimte samen genieten 
van iemand op een podium, het zal vast een tijdje 
duren voor we weer met zijn allen tegelijk om een 
ticket knokken om dat favoriete bandje te kunnen 
gaan zien. Maar die tijd gaat ongetwijfeld weer 
komen. Het is nu duimen dat dat snel het geval is. 

Voor een aantal van de door de coronacrisis 
geschrapte shows vond Gebouw-T een nieuwe 
datum. Zo ook voor het optreden van Jack Poels, 
de zanger van Rowwen Hèze die een soloalbum 
maakte, vol prachtige liedjes over grote en kleine 
emoties, groot en klein plezier of leed. Hopelijk 
durft iedereen op woensdagavond 1 juli daar naar 
te gaan kijken, desnoods op stoeltjes die een dikke 
meter uit elkaar staan. Want het zou sowieso 
mooi zijn als dat dappere publiek met smaak het 
op kan brengen om stil te genieten van de liedjes 
die Poels met alleen een paar akoestische snaren 
schreef en opnam.  

‘Van leave gadde doed’, zingt hij. Hoe waar dat 
is, dat weten we na het virus soms van al te 

dichtbij. Het is een van de boodschappen op zijn 
‘Americana-album uit America’. Het valt op dat 
de 62-jarige zanger-liedjesschrijver Jack Poels 
steeds vaker een gevoelige snaar prefereert 
boven het inzetten van een polka of op tex-mex 
gebaseerde meezinger waarbij het heerlijk bier 
achterover gooien is in feesttenten. 

Het zal de leeftijd zijn. Hij maakte maar liefst 23 
albums met Rowwen Hèze in 35 jaar, maar nu is 
er Blauwe Vear. In Poels schuilt een poëtische 
verhalenverteller. 

De onderwerpen kwam hij zonder te zoeken 
gewoon tegen, in zijn eigen leven, dat van zijn 
naasten, in de eigen achtertuin of een foute 
kroeg. De liedjes bleven komen, of er nu wel of 
niet iemand op te wachten zat, en met uiteindelijk 
de enige juiste conclusie: ‘Van leave gadde doed.’ 
Uiteraard in het Limburgs, maar goed te verstaan 
en dankzij dat dialect nog directer vanuit de ziel 
richting het hart. De begeleiding is wonderschoon 
en helder. De akoestische snaren worden naast 
Poels zelf mede bespeeld door BJ Baartmans en 
Jan Hendriks (Doe Maar), samen een nieuw soort 
‘Vreemde Kostgangers’ uit Noord-Limburg/Zuid-
Oost Brabant. Dat gaat ongetwijfeld een heel 
mooie avond worden op 1 juli.
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ZOEKEN ZOEKEN ZOEKEN!
Business Club lid, striptekenaar en illustrator Wouter Goudswaard van Studio Goudbaard heeft speciaal 
voor jullie een schitterende zoekplaat gemaakt. Misschien heb je al weleens van Wouter gehoord, want 
hij tekent ook weleens voor de Donald Duck! Ook maakt hij zijn eigen stripboeken genaamd Ridiculand 
en heeft hij laatst nog bij de meisjes van K3 aan tafel gezeten.
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WIJ ZIJN TROTS OP ONZE VRIJWILLIGERS, 
SPONSOREN, PARTNERS EN MEDEWERKERS!

Dit is een uitgave van Poppodium Gebouw-T. www.gebouw-t.nl info@gebouw-t.nl

WIJ BEDANKEN...

T-Sessie, Stichting Vastenavend, Bergs Blues Festival, Stichting European Guitar Awards
SENA, Conservatorium van Amsterdam, Blues Route, Quiz´M, 80 ś Verantwoord, PopMonument
FRIS, 40UP, JazzBoZ, FIJN Events, Focus Events, Cultuurbedrijf, RSG 't Rijks en Foodstoet.

ABN AMRO Bank, Comaxs Software Solutions, Aangenaam Bergen op Zoom, Lyfter, Mepavex, Q.N.P. 
Stadlander, Verbeek & Partners en Verbeek Boomkwekerijen.

A&A Van der Plaat BV, Adlasz, Timmermans Administratie Advies Kantoor, Automaterialen Lokkers 
Baron Consultancy, Buro Bouwhuijsen, Buro RIJK, Brownies&downieS Bergen op Zoom, CCH
Clickking Online Marketing, De Hypotheker Bergen op Zoom, DH17 Dranken Speciaalzaak 
DK Polyester | PolyStyle, DON Bureau, Grand Hotel De Draak, Restaurant Hemingway, Eight Ball Holding 
Essentieel Ondernemen, Flex Polymers, FraaieDingen, Gipi, Cloud9, Zeewier & Oesters, Garen en meer 
Glazenwasserij & Schoonmaakbedrijf Maurice, Grafi Offshore Handelsonderneming van der Avert 
Het Baken Bewindvoering, Hoek en Blok, Horsten IT Solutions, Hotel Old Dutch, Hotelzeezicht 
Hoveniersbedrijf W. Klijs, Confida, Hunter Investment & Consultancy, Huys van Roosevelt, IEP Houtwerk 
Jordens Olislagers, Krab-Consultancy, Ministerie van Eten en Drinken, Lantack Network Solutions 
Lokaal Inkopen.nl, Mannuh Barbiers, Match for Business, Meester! Onderwijsinzicht, Mentis ICT Consultancy 

Newestindustry, P. Jansen Installatie Techniek, Physiocare B.A. Huijsmans, Red, Saver, De Kringloper 
Slagerij Maurice Vos, SpartnerS, Speedservice Motorshop, Stichting Samen Werken, WVS Groep 

Studio Goudbaard, TaPasCity, TFM Klaassen Holding, Tholen Dakkapellen, TTI Tyre Trading International 
TWMK Timmerwerken, Vamax – Europe, Van Meel & Jonkers, Nick Franken Concept en Fotografie, VEMO 
Verbeek Boomkwekerijen, Visual First, Visueel Vergaderen, WIAR Xiron Consultancy en Zoom Invest.

En natuurlijk jullie! Zonder vrijwilligers geen Gebouw-T!


