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QUARANTAINEKRANT
JAARGANG 01 // EDITIE MEI 2020

OP DE T EDITIEOP DE T EDITIE

Door Peter Janssen

Quarantainekrant nummer 2. Een heuse “Op De T” editie. Voor 
mij persoonlijk het leukste project van het jaar en daarom een 
bittere pil dat we in 2020 geen editie kunnen organiseren. Als 
festivalliefhebber heb ik me in 2011 met liefde gestort op dit 
project voor de deur van Gebouw-T. Met enorm veel plezier zorg 
ik elk jaar dat het festival vanaf een leeg veld wordt opgebouwd 
naar een festival en daarna ook weer terugkeert in originele 
staat. Eigenlijk bemoei ik me alleen niet met programma en de 
audiotechniek. Misschien vind ik het leukste nog wel de op- en 
afbouw. Maanden vooraf starten we met een groep superleuke 
vrijwilligers: Bjorna, Corrie, Hayo, Jasper, Koen, Merijn en 
vele anderen om na te denken over de komende editie. In 
de dagen ervoor bouwen we samen het hele terrein op. Na 
afloop is de ontlading na het harde werken tijdens de meestal 
legendarische afterparty altijd prachtig. Ook is het elk jaar leuk 
om nieuwe en oude gezichten achter de bar te zien. Al menig Op 
De T vrijwilliger is daarna ook binnen in Gebouw-T aan de slag 
gegaan. Helaas stellen we dit hoogtepunt een jaartje uit, maar 
wordt de ontlading in 2021 alleen maar groter. Geniet van de 
bijzondere editie van de Gebouw-T quarantainekrant!

ONS OUTDOOR FEESTJE
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WAT IS JOUW MOOISTE OP DE T FESTIVAL ANEKDOTE?
De 10e editie van Op De T Festival, die stellen we helaas nog een jaartje uit. Noteer hem alvast maar in 
je agenda: donderdag 13 mei 2021. En reken maar dat we de teleurstelling van dit jaar dubbel en dwars 
goedmaken. Geen Op De T zonder inzet van onze talloze vrijwilligers. We ontvingen deze drie prachtige 
anekdotes:

Op De T is voor mij by far de leukste shift op de 
evenementenkalender van Gebouw-T. We hebben 
vooraf overleggen om te kijken hoe we onze bar 
beter in kunnen richten dan de voorgaande editie. 
Het is namelijk een enorme uitdaging om met een 
ploeg vrijwilligers te zorgen dat alles goed loopt en 
niemand lang op zijn drankje hoeft te wachten. Op de 
dag zelf is het van tijd tot tijd flink doorwerken. Het 
is dan zo ongelofelijk mooi om te zien als iedereen 
lekker staat te werken en alles op rolletjes loopt. 
Voor mij is dat een geweldige boost en hoewel ik na 
Op de T altijd HE-LE-MAAL gesloopt ben, ga ik toch 
altijd met positieve energie naar huis. Ik kijk dan ook 
uit naar de tiende editie in 2021. - Merijn

Donderdag 21 mei 2020 stond ook bij mij omcirkeld in de agenda: de 10e editie van Op De T. Of het nu is als bezoeker, 
muzikant of presentator; elk jaar is het een waar genot om hierbij aanwezig te mogen zijn. Dit jaar werd ik voor de 
tweede keer gevraagd om de presentatie vanaf het podium voor mijn rekening te nemen. Een erg dankbare taak met 
een geweldig uitzicht. Recht voor mijn neus staan enthousiaste jonge mensen die zin hebben in een feestje, rechts 
vooraan staan de ouwe rotten met een biertje in de linker en de rechter hand, links voor mij zie ik jong en oud onder 
het genot van een hapje en een drankje glunderen aan de picknick tafels, rechts achterin showen mensen elkaar 
de aankopen die zij op de festivalmarkt hebben gedaan, midden op het veld zie ik de vrije vogels die gezellig in een 
kringetje zitten, daar links van zie ik vrijwilligers achter de bar gepassioneerd de tap bedienen, rechts achter staan 
mensen sierlijk te dansen bij de silent disco en daar verder achterin zie ik kinderen die zich uitstekend vermaken in 
de kinderhoek. Dit geweldige uitzicht is sprekend voor de traditie die het Op de T Festival inmiddels is geworden: een 
feest voor iedereen dat op verschillende manieren wordt beleefd. Links van mij staat de band in de backstage klaar 
om dit fantastische diverse publiek te voorzien van een goede portie muziek. Zij hebben er zin in en ik ook, maar dit 
jaar mag het niet zo zijn. Tot volgend jaar. - Matthijs

Zoals Merijn al schrijft is Op De T één van de leukste 
diensten van het jaar. Ik zeg gekscherend altijd dat het 
de enige dag in het jaar is dat ik echt werk. Hoewel dit 
niet waar is. De dag ervoor zijn we met een klein team 
al bezig met de opbouw van het festival wat stiekem 
ook nog veel energie kost. Dit is alles is het echter 
meer dan waard. Als ik terugdenk aan al die jaren 
Op De T denk ik aan Joost Schetters die probeerde 
een fust met zijn voet tegen te houden wat van de 
berg af kwam rollen. Of dat er twee mensen naar de 
AH zijn gereden om daar de volledige voorraad Cola 
Light in te laden. Maar het mooiste moment is na het 
opruimen, even met z’n allen proosten op weer een 
gezellige editie en dat had al voor tiende jaar moeten 
zijn. Op naar 2021. - Koen

Fotograaf: Carlo van den H
euvel
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“Bijna was het zo ver, 21 mei stond vastgepind in onze 
agenda’s en wat keken we er naar uit. Het zou een 
bijzondere worden, een jubileum editie, de tiende alweer. 
Maar laten we het positief houden, dat feestje hebben 
we nog tegoed! Volgend jaar, als ook Gebouw-T 10 jaar 
bestaat, gaan we het driedubbel vieren. Omdat we weer 
samen kunnen zijn, samen genieten van al dat ons bij 
Gebouw-T bindt. Liefde voor muziek, een lekker drankje 
en samen werken aan onze trots, ons poppodium.
Zelf doe ik dit inmiddels al weer zo’n 8 jaar, waarbij de 
laatste 2,5 jaar ook als actief lid van onze Business Club. 
Het is dus een superleuke mix geworden. De ene keer sta 
ik onze gasten te verwelkomen bij de deur als vrijwilliger, 
de andere keer hef ik het glas met onze Business Club 
relaties. Allebei even leuk. Ik wil eindigen met een 
‘genietmomentje’ van editie 2019, in de ‘High T’ lounge 
achter op het Wilhelminaveld. Het zonnetje scheen, 
een biertje werd gedronken en toen begonnen ze, The 
Vision of Johanna. Een akoestisch miniconcert met haar 
bandleden. Alles klopte toen, kippenvel. En toen moest 
de dag nog beginnen!”

“Mijn muziekhart ging sneller kloppen toen er een poppodium in Bergen 
op Zoom werd geopend. Daar wilde ik mijzelf graag aan verbinden. 
Zowel emotioneel als zakelijk. Ik werd Business Club lid maar raakte 
met Gert-Jan ook in gesprek over het festival en besloot de naam van 
Hypodomus eraan te verbinden. Op De T is echt een familiefestival, 
gratis en laagdrempelig. Voor Hypodomus als hypotheekadviseur een 
goede match.”
Rob zorgt altijd voor de bubbels bij de opening van de High-T voor 
sponsoren, business club leden en vrienden. In combinatie met hapjes 
van Vleghels, een optreden in de High-T en het zonnetje maakt het 
plaatje compleet. “Ik vind het zo bijzonder dat het tot nu toe elk jaar 
stralend weer is. Ontzettend jammer dat Op De T dit jaar afgelast moest 
worden. Het wordt een spannende tijd maar laten we hopen dat we het 
in 2021 wél goed kunnen vieren!”

Even voorstellen: Helmer Krijnen is lid van de Business Club werkgroep, vrijwilliger van Gebouw-T, 
Quiz’M expert en Manager Sales, Marketing en Inkoop bij Lantack ICT & Telecom. Zo zie je maar, alle 
combinaties zijn mogelijk binnen Gebouw-T met het bedrijfsleven. Helmer is al een paar keer bij de 
‘High T’ geweest van het Op De T Festival en beschrijft zijn ‘genietmomentje’ van vorig jaar!  

(Bijna) 10 jaar Op De T Festival. Wij zetten ook graag onze hoofdsponsor van de afgelopen 8(!) jaar in 
het zonnetje: Rob van Doorn, eigenaar van Hypodomus Brabantse Wal, muzikant én muziekliefhebber. 
Hij repeteerde jarenlang met verschillende formaties (Whatever****, Worst-el-Aars en ChicknShit) in 
Gebouw-T en stond er ook mee op het podium.
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MEET THE TEAM
Floortje Jochems
Vrijwilligerscoördinatie

Chris Kats
Administratie

Sinds wanneer help je mee 
aan het Op De T festival? 
Vanaf de eerste editie van het 
festival, in 2011.

Sinds wanneer help je mee aan het Op 
De T festival? 
2018 was mijn eerste en (tot nu toe) 
enige keer! 

Wat is je rol voor/tijdens Op 
De T? 
Voordat het festival plaatsvindt 
bereid ik alles rondom de 
kassa’s voor. Tijdens het festival 
houd ik toezicht op de kassa.

Wat is je rol voor/tijdens Op De T? 
in 2018 werkte ik als stagiaire bij 
Gebouw-T. Ik begon bij het centraal 
punt, daarna ingesprongen bij de bar, 
daarna geholpen met opruimen, daarna 
binnen gaan dansen, daarna een nachtje 
terreinbewaking gespeeld met mijn beste 
vriendin Anouk. Dit jaar zou ik samen 
met Renske de vrijwilligerscoördinatie 
oppakken. 

Wat is het meest memorabele 
concert dat je hebt gezien 
tijdens Op De T?
Het concert van Danny Vera op 14 
mei, 2015. Hij trad op tijdens het 
5-jarige jubileum van Op De T.

Wat is het meest memorabele concert 
dat je hebt gezien tijdens Op De T? 
Sven Hammond was echt super tof, 
swingde het podium af!

Wat is je mooiste herinnering aan het 
Op De T Festival? 
Wakker worden in het kassahok, van het 
ochtendzonnetje mogen genieten bovenop 
het kassahok.

Wat is je mooiste herinnering 
aan het Op De T festival? 
Het zien genieten van al die 
mensen. En dan speciaal dat 
van mijn kleinkinderen.

Wat was het leukste kraampje 
op het Op De T festival? 
Het kraampje van Dave Vleghels, 
ook bekend als de cateraar van 
Gebouw-T. 

Wat is het lekkerste drankje 
op het Op De T festival? 
De naborrel op het veld!

Wat is het lekkerste drankje op het 
Op De T festival? 
Het eerste biertje nadat je klaar bent 
met hard werken!

Wat is het leukste aan (werken 
op) het Op De T festival?
De collegialiteit en vriendschap 
tussen en van je collega 
vrijwilligers. 

Wat is het leukste aan (werken op) 
het Op De T festival?
De ontlading, opluchting en lol die 
volgt nadat het festival is afgelopen en 
er samen nog opgeruimd mag worden. 
Dat gevoel van collegialiteit en samen 
geknald te hebben. Onbeschrijfelijk fijn. 

Fotograaf: Corné de Weert

Fotograaf: Corné de Weert
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(BIJNA) 10 JAAR 
OP DE T FESTIVAL

Door Gilly Verrest

Een speciale editie vroeg om een speciale lijst. Helaas gaat het Op De T festival dit jaar niet door. 
Vandaar dat Gilly de pareltjes van de afgelopen 9 edities van het Op De T festival terug heeft gehaald 
en neergepend. Waan je tijdens het lezen dus weer op het (vaak genoeg) zonnige Wilhelminaveld, 
dansend op het veld met een biertje in je hand, of liggend op een dekentje terwijl je glunderend 
om je heen kijkt. 

2O11

2O15

2O12

2O16

2O13

2O17

2O19

2O14

2O18

2O20 ?

The Kik // Nog voor hun grote doorbraak stonden 
ze bij ons op het veld. Ik kan herinneren dat ze 
als 2e op het affiche stonden. Het optreden was 
heel vermakelijk en tof. De jongens bleven nog 
heel lang ‘plakken’, rete-gezellig was dat. Jack 
Daniels was het favoriete drankje.

Danny Vera //Danny was net aan het doorbreken 
bij het grote publiek en dat hebben we geweten. 
Het drukste optreden ooit bij Op De T Festival. 
Vera is het bewijs dat doorzetten en hard werken 
vroeg of laat beloond wordt. En terecht. 

Def Americans // Dé Johnny Cash tribute band 
bij uitstek. In die jaren was de populariteit van 
‘The Man in Black’ zeer groot, zeker door de 6 
American Recording albums.

Jungle By Night // Dit moet de favoriet van elke 
festivalorganisator zijn: feest gegarandeerd. Het 
blijft een heerlijke band. Nog steeds. 

Memphis Maniacs // Persoonlijk ben ik niet zo 
van de coverbands, maar de mash-up van de 
heren was zeer vermakelijk. Het publiek deed 
van achter tot voor mee.

Michelle David & The Gospel Sessions // Wat 
een (soul)stem en wat een band. On-Nederlands 
goed.

The Juke Joints // Blueshelden zijn het. Al meer 
dan 35 jaar op de planken en nog steeds vol gas. 

Knarsetand // Het was een beetje de vreemde 
eend op dit festival. Misschien iets te alternatief? 
Een mix van Drum ’n Bass, breakbeat en heel 
veel energie. De liefhebber heeft hier zeker van 
genoten. 

Sven Hammond // De band had er duidelijk zin 
in, stond als een huis. Het mooie weer deed de 
rest. 

Tim Knol & The Bluegrass Boogiemen // 
Helaas, het mag niet zo zijn. Dit was absoluut 
een feestje geworden. Dan maar in 2021! 
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Bouw je eigen Op De T festival!
Hieronder staan de onderdelen voor Op De T 2021.

Knip ze uit en plak ze op de plattegrond
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Bouw je eigen Op De T Festival!
Helaas... geen Op De T Festival in 2020. Maar niet te lang getreurd: met dit bouwpakket organiseer 
je zo je eigen outdoor feestje op het Wilhelminaveld tegenover Gebouw-T! Waar zou jij het podium 
plaatsen? Waar dump jij je jongste festivaltelg in de kinderhoek? En die silent disco... kan ‘ie ook 
ergens anders staan? Alle items, inclusief de festivalmap hiernaast, zijn op schaal dus knippen, 
puzzelen en schuiven maar! Of bedenk zelf een nieuw item en zet het festival helemaal naar je eigen 
hand. Stuur je inzending naar medewerkerszaken@gebouw-t.nl. Onder de leukste inzendingen 
verloten wij een super limited edition Op De T 2019 puzzel!



WIJ ZIJN TROTS OP ONZE VRIJWILLIGERS, 
SPONSOREN, PARTNERS EN MEDEWERKERS!

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 ICT & Telecom 
Lokaal Inkopen.nl, Mannuh Barbiers, Match for Business, Meester! Onderwijsinzicht, Mentis ICT Consultancy
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, Visual First
Visueel Vergaderen, WIAR Xiron Consultancy en Zoom Invest.

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

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, Samen in de Regio en 
Foodstoet.

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

WIJ BEDANKEN...

En natuurlijk jullie! Zonder vrijwilligers geen Op De T Festival én Gebouw-T!


