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Een bijzondere W!M
In al die jaren dat we de W!M maken, 
is dit misschien wel de meest 
bijzondere uitgave ooit. En precies 
daarom, brengen wij hem deze keer 
in een maatje groter uit. Omdat deze 
bijzondere verhalen en prachtige 
portretten extra aandacht verdienen. 
Lees ‘m, bekijk ‘m en bewaar ‘m.
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SAVE THE DATE!

Thema-avond:
Maastricht schoon, 
bereikbaar & groen
Om antwoord te geven op de uitdagingen waar 
Maastricht voor staat, heeft een vertegenwoordiging 
van Bewoners, Ondernemers en Studenten zich 
verenigd in het zogenaamde BOS-overleg. Dit initiatief 
is ontstaan vanuit onze grote betrokkenheid bij het 
welzijn en de gezondheid van ons allen. De doelstelling 
van het BOS-overleg is om van binnenuit, door 
bewoners, ondernemers en studenten, samen met 
de gemeente Maastricht te werken aan een schoon, 
bereikbaar en groen Maastricht. 

Het overleg heeft geleid tot een plan van 10 
maatregelen voor een vitaal Maastricht, zie hiervoor 
ook de website van Centrummanagement Maastricht: 
www.cmmaastricht.nl

Wat kan mijn bijdrage zijn?
Tijdens de thema-avond word je geïnformeerd over- en 
gevraagd je aan te sluiten bij deze beweging en om deel 
te nemen aan verdere concretisering van de plannen 
om zo antwoord te geven op de vraag: ‘Wat kan mijn 
bijdrage zijn?’.

Datum: 12 oktober 2020
Aanvang: 19.30 uur
Locatie: Muziekgieterij
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Alles wat het centrum van Maastricht raakt, raakt ons als Centrummanagement. 
Meer dan ooit voelen we ons in deze tijd betrokken bij het wel en wee van 
ondernemers in de stad. We beseffen hoe hard zij getroffen worden. Onze stad 
die, letterlijk en figuurlijk in de bloei, zo tot stilstand komt. We bewonderen de 
veerkracht en creativiteit die in deze ongekende tijden van onzekerheid getoond 
wordt. Daar waar mogelijk, proberen we ondersteuning en een helpende hand te 
bieden. Zodat er uitzicht blijft bestaan op perspectief.

Op dit moment is onze inzet als Centrummanagement eigenlijk tweeledig. In de rol van initiator hadden 
we dit jaar een prachtige evenementenkalender opgetuigd met, naast de vertrouwde activiteiten, een 
aantal bijzondere nieuwkomers waaronder Borrel Noten, Common Ground in het Sphinxkwartier en het 
Frontenfestival. Met pijn in ons hart hebben we deze activiteiten, waar al met zo veel enthousiasme aan 
gewerkt was, moeten uitstellen naar 2021. Dit heeft ertoe geleid dat we de afgelopen tijd vooral hebben 
gekeken naar wat we wel kunnen doen. Zo organiseren we samen met Visit Maastricht live optredens op 
de mooiste locaties in de stad, die via livestream te volgen zijn. (Een overzicht van alternatieve culturele 
activiteiten vind je in de update van Cultura Mosae op pag. 30.) Ook hebben we gekeken naar de aankleding 
van de stad door kleine tafeltjes te plaatsen om aan te geven welke retailers (weer) open zijn. Online zijn we 
een campagne gestart om ondernemers digitaal ‘in de etalage’ te plaatsen.

In onze andere rol als schakel tussen ondernemers en gemeente, maken we deel uit van de ‘Corona 
Denktank’ die door de gemeente Maastricht is gestart. Samen met een afvaardiging van ondernemers – en 
brancheverenigingen en Maastricht Marketing, buigen we ons over een strategie en de te nemen acties om 
ondernemers optimaal steun te bieden en de negatieve gevolgen waar mogelijk te beperken. Daarover lees je 
meer op pagina 15. Hierbij realiseren wij ons dat we dat allemaal doen met de kennis die we op dat moment 
hebben. De eerlijkheid gebied te zeggen dat het ‘dagkoersen’ zijn, elk moment kunnen we weer worden 
ingehaald door de werkelijkheid. 

Dat geldt ook voor deze W!M, waaraan we begonnen met schrijven toen de stad in een lockdown belandde. 
Toen we door onzekerheid en onduidelijkheid eigenlijk geen idee hadden van wat we konden delen. Toch 
vinden we het belangrijk om vooruit te kijken. Immers: zonder verleden geen heden en zonder heden geen 
toekomst. We hebben getracht jullie een hart onder de riem te steken. Door mooie verhalen te bundelen. Van 
ondernemers bijvoorbeeld, die eerder een crisis meemaakten en daar sterker uitkwamen. En met andere 
inspirerende artikelen en foto’s vol creativiteit, hoop en vooral een blik naar voren. Wij blijven immers, samen 
met jullie, werken aan die toekomst.

Want, er is een toekomst! De oliecrisis in 1973, de beurskrach in 1987, de aanslagen in de VS in 2001, de 
bankencrisis in 2008… Telkens werd er gezegd dat het nooit meer hetzelfde zou worden. Toch blijkt iedere 
keer weer dat de mens zoveel veerkracht heeft, dat het lukt er weer bovenop te komen. Deze crisis is van 
ongekende vorm. Het gaat een hele moeilijke tijd worden, maar ook hier komen we weer bovenop. De illusie 
dat de hele wereld zal veranderen, heb ik niet. Maar mogelijk wel op accenten. En die accenten, die kunnen 

we zelf aanbrengen. Door het besef om lokaal te shoppen bijvoorbeeld. Die vlaai, die jurk… 
koop lokaal. Het helpt zoveel om de leefbaarheid in onze eigen stad te waarborgen. Dat 

doen we samen. Nu en in die toekomst. | W!M

Paul ten Haaf
Centrummanagement Maastricht

Editorial

EEN BLIK VOORUIT...
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Ondernemen in tijden van Corona vraagt om veerkracht en 
volhouden. Dat wat je als ondernemer zo graag doet, kan 

ineens niet meer op de manier zoals je dat het liefste doet. 
Echter, bij de pakken neerzitten, is geen optie. Zo toonde 

ook ondernemend Maastricht in de afgelopen tijd. Van 
innovatieve online acties en gratis bezorgen tot het starten 
met vloggen. Ondernemers in Maastricht haalden en halen 
alles uit de kast om er het beste van te maken. Wij spraken 

een aantal van deze creatievelingen.

CREATIEF 
ONDERNEMEN

IN TIJDEN
VAN CORONA
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Samenwerking met locals
Tom de Lepper, Stadsbrouwerij de 
Maastrichter Maltezer: “Hoe komen we 
straks slimmer terug? Dat is de vraag 
die we onszelf hebben gesteld. We 
benutten deze tijd maximaal. Plannen 
om een deel van de winkel te veranderen 
in een belevingscentrum worden verder 
uitgewerkt, er wordt geklust en er wordt 
kritisch gekeken hoe we dingen anders 
moeten doen of beter kunnen aanbieden. 
Zodat als we weer open kunnen, we er 
meteen 100 procent voor kunnen gaan. 
Onze brouwerij is dan misschien gesloten, 
maar de bierwinkel is gewoon geopend. 
We hebben de samenwerking met locals 
opgezocht. Bier verbroedert. Vandaar ook 
onze actie waarbij we met Servaas Café, 
Café de Zwaan en onze leverancier The 
Hoppy Brothers bierpakketten leveren. Het 
gave is dat het bier hiervoor uit vaten wordt 
getapt in 75cl-flessen. Zo kan iedereen 
thuis genieten van vers getapt bier uit één 
van zijn favoriete cafés. En ook, bieren 
die normaal niet verkrijgbaar zijn in de 
supermarkt, kom je nu tegen bij supermarkt 
PLUS Starren in winkelcentrum De Beente 
in Heugem. In onze bierwinkel haal je een 
gekoeld speciaal biertje voor als je daar 
spontaan zin in hebt. Bij jezelf blijven is 
wat we belangrijk vinden. En dat proberen 
we dan ook te doen. Juist nu. Ondertussen 
brouwen we gewoon door. We hebben 16 
tapkranen, 3 vaste bieren en 13 specials 
waarvan 7 tapkranen gevuld zijn met onze 
eigen bieren. Het doel is om alle kranen met 
ons eigen bier te vullen, zodat we straks 
een waanzinnig bierassortiment uit eigen 
brouwerij kunnen aanbieden.”

Vloggen vanuit de winkel
Martin Pasman, No Label: “In het begin 
dacht ik: ‘Oh, wat staat me te wachten?’ 
Dat denk ik nu ook nog steeds, maar ik 
kan er wel positiever naar kijken. Ik denk 
ergens dat dit ook nieuwe kansen met 
zich meebrengt. Mijn vlog idee speelde al 
een poos. In januari heb ik een vlogcursus 
gevolgd. Ik kan een leuk verhaal schrijven 
onder een foto, maar hoe leuk is het 
om persoonlijk een verhaal te vertellen 
middels een video? Hoewel ik mijn vlogs 
nu met name inzet om informatie te delen 
over de winkel, wil ik in de toekomst 

trends en tips delen. In het begin vond 
ik het lastig om mezelf op deze manier 
te filmen. In de winkel voel ik mij er 
inmiddels fijn bij, maar ik wil ook de straat 
op met mijn vlogcamera. Het liefst zonder 
toeschouwers, zodat ik het gewoon tien 
keer opnieuw kan doen. Ook mijn vrouw, 
die in het basisonderwijs werkt, heb ik 
geholpen met het opnemen van dagelijkse 
video’s voor haar leerlingen. Als de nood 
aan de man is, kan heel veel. Dat bewijst 
deze tijd meer dan ooit. Want zelfs online 
lesgeven, is nu een optie geworden. Hoewel 
de start van mijn ‘vlog-carrière’ iets anders 
is gelopen dan ik had gewild, ben ik blij dat 
ik de stap heb gezet. Ik hoop mijn volgers 
te inspireren en mijn vlogs steeds iets 
persoonlijker te maken.”

Een ‘Fine Dining’ beleving aan huis
Annaline Doelen, Restaurant Mes Amis: “We 
waren er als een van de eerste bij toen we 
hoorden dat de horecazaken hun deuren 
moesten sluiten. We wisten meteen wat we 
neer wilden zetten: een fine dining beleving, 
maar dan thuis. Eten dat je laat bezorgen is 
vaak een snelle hap. Pizza, shoarma, frieten. 
Dat wilden we met ons afhaal 4-gangenmenu 
anders gaan doen. Met ons menu willen 
we onze gasten aansporen om ook thuis 
ontspannen een paar uur te tafelen. Net zoals 
je dat normaal in ons restaurant zou doen. 
Zo kun je toch een verjaardag vieren of een 
avondje ‘uit’, thuis creëren.
Met behulp van een videoboodschap leggen 
we uit hoe je het tussen- en hoofdgerecht 
bereidt en hoe je de borden opmaakt. 
Het voor- en nagerecht zijn al helemaal klaar. 

Tom de Lepper Martin Pasman

Annaline Doelen Fabiola Arends
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‘Het enthousiasme van onze 
gasten en de ervaring die ze 
delen, zijn voor ons een grote 
motivatie om dit te blijven 
doen.’

De reacties zijn overweldigend. Zo leuk, 
daar doen we het voor. Het enthousiasme 
van onze gasten en de ervaring die ze delen, 
zijn voor ons een grote motivatie om dit te 
blijven doen. Het vergt een andere aanpak. 
Een andere manier van werken en daar 
moet je de ruimte voor hebben. Dankzij de 
grote keuken, die we sinds de verbouwing 
hebben, kunnen we dit doen. Daarnaast zijn 
we gespecialiseerd in Limburgse wijnen. De 
afgelopen weken hebben we samengezeten 
met onze sommelier. Zodat we ook de 
lekkerste wijnen aan huis kunnen bezorgen. 
Inmiddels zijn we een webshop gestart: 
www.limburgsewijnthuis.com, waar je 
Limburgse Wijnboxen kunt bestellen. Met 
een verhaal van de sommelier.”

Maastrichts Pretpakket 
Fabiola Arends, Maastrichts Pretpakket: 
“Ik kom normaal wekelijks over de vloer 
bij deze ondernemers. Ik had het gevoel 
dat ik iets moest doen. Het mocht niet zo 
zijn dat deze ondernemers de moed zouden 
verliezen. Zo is het ‘Maastrichts Pretpakket’ 
ontstaan. Een doos gevuld met producten 
van verschillende lokale ondernemers. Ik 
heb in al mijn enthousiasme verschillende 
ondernemers gebeld om te kijken of ik 
ze zover kreeg. Al snel bleek dat zij net 
zo enthousiast waren als ik. Soms heb 
je gewoon iemand nodig die je even een 
duwtje in de rug geeft. Ik stel zelf de 
pakketten samen, pak ze in en breng ze 
rond. Hoewel ik dacht dat het een eenmalig 
iets zou worden, dat vooral zou verkopen 
onder familie en vrienden, heb ik inmiddels 
meer dan honderd pakketten verkocht. Ik 
krijg zoveel leuke reacties. Mensen willen 
iets terug doen voor de ondernemers, 
maar kunnen ze niet allemaal steunen. 
Met dit pakket support je veertien locals 
tegelijk en bij iedere verkochte doos gaat 
er €3,50 naar Stichting Met je Hart voor 
eenzame ouderen. Ik kan het en doe het 
voor de ondernemers. Het mooie is dat er 
ook weer nieuwe initiatieven vanuit mijn 
idee zijn ontstaan. Zo deelt Sanne van Now 
tegenwoordig ‘Sanne’s Favorites’, waarbij 
ze haar favoriete items van het moment 
deelt. Het is zo belangrijk om creatief 
te blijven. De kop is eraf, nu is het ‘pin’ 
houden.”

Online proeverijen
Jos Bams, Slijterij Bams: “Mensen hebben 
extra behoefte om het thuis gezellig te 
maken in deze tijden van Corona. Een 
voordeel voor ons. In november hebben 
we onze webshop gelanceerd, een idee van 
mijn zonen, daar had ik zelf toen nog mijn 
twijfels over. In deze tijd zijn we er enorm 
blij mee. Onze winkel is gewoon geopend, 
maar we bieden een extra stukje service 
door gratis aan huis te bezorgen. Wat we 
missen zijn de ‘funshoppers’. De toeristen 
die even binnenlopen, even een praatje 
maken met je. Maar dat praatje maken we 
tegenwoordig virtueel tijdens onze online 
proeverijen. Zo’n proeverij doen we met 
een kleine groep. Het doel? Gewoon een 
gezellige avond hebben. Inmiddels hebben 
we er al een whisky-, bier- en wijnproeverij 
opzitten. In het begin was het zoeken naar 
de juiste manier. Nu we gewend zijn, is 
het ontzettend leuk. De online proeverij 
start om 20.00 uur en wordt rond 23.00 uur 
afgesloten. En tegen 23.00 uur is het echt 
een feestje! Hoewel het hartstikke leuk 
is, hopen we snel weer fysiek iedereen 
te spreken en te zien. Het is voor nu een 
oplossing, maar wel tijdelijk.”

Van bezorgen naar buffetbar & foodbox
Dimitra van Doremalen, restaurant 
Bijzonder: “Die bewuste zondag in maart 
besloot ik, nog voor de persconferentie, 
om de zaak te sluiten. Weloverwogen, en 
toch voelde het als een shock. Dat je in 
een situatie belandt waarin je dit besluit 
moet nemen; wie bedenkt dat? Dat bleef 
nog even door mijn hoofd dreunen, tot 

de maandag erna. Ik realiseerde me dat 
ik nog zoveel voorraad had, dat ging ik 
toch niet zomaar wegdoen. Ik heb niets te 
verliezen, zo was mijn eerste gedachte en 
ging vol goede moed aan de slag met een 
take-away/bezorgmenu. Het sloeg meteen 
goed aan, dus het was flink aanpoten. 
Ook omdat we dit met minder mensen 
deden dan onze normale bezetting. Na 
die eerste weken, kwam het besef dat 
je heel veel inspanningen levert, maar 
de opbrengst beduidend minder is. Dat 
hakt erin. Het vraagt om een soort mind-
shift. Loslaten van de vergelijking met 
de normale situatie. Dit is geen normale 
situatie. Inmiddels heb ik mijn concept 
iets aangepast en presenteer ik naast de 
afhaalmaaltijd ook een healthy foodbar, 
in de vorm van een buffet. Je kunt nu 
zelf je foodbox komen samenstellen en 
meenemen. Ik zie dit ook een beetje als 
een aanloop naar hoe we het straks zouden 
kunnen gaan doen, als we weer open 
mogen. Zo blijf je voortdurend zoeken 
en bijstellen; wat kan ik, wat mag ik? Ik 
geloof in ‘Bijzonder’ zoals het was, zoals 
we het in de afgelopen jaren hebben 
opgebouwd. Nu word je gedwongen je 
volledige concept om te gooien, dat maakt 
me verdrietig en strijdlustig. Tegelijkertijd 
zorgt het gegeven dat mijn creatieve 
noodoplossingen van de afgelopen weken 
lijken aan te slaan, voor goede energie en 
vertrouwen.” | W!M

Jos Bams Dimitra van Doremalen
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'DEZE STAD HEEFT HET 
IN HAAR DNA OM NA 
EEN CRISIS STERKER 

TERUG TE KEREN'

Surrealistisch. Zo ervaarde Vivianne 
Heijnen het zelf. De stad die vanuit volle 
bloei en glorie zo stilviel. “Er zijn heus wel 
eens eerder momenten geweest dat het 
bijvoorbeeld een lange tijd slecht weer was, 
of er andere dingen even tegenzaten, die 
effect hadden op het wel en wee in de stad. 
Maar dit is nog steeds zó onwerkelijk.” Ook 
John Aarts spreekt van een shock als we 
kort terugblikken op die ‘Corona tijdlijn’. “Een 
Gouden Eeuw, zo voelde het, de tijd waar 
we ons in bevonden. En waar zo abrupt een 
einde aan kwam. Het moment dat besloten 
werd om TEFAF vroegtijdig te stoppen, was 
voor mij bepalend. Toen werd duidelijk dat 
dit niet zomaar aan ons voorbij zou gaan. Dat 
was ook het moment waarop ik een eerste 
aanzet heb gedaan voor een werkgroep 
met een aantal ondernemers om te kijken 

Over de ‘Mestreechter Geis’ die uiteindelijk altijd weer boven komt drijven, 
de ‘Ingel vaan Mestreech’ die ons de komende tijd de weg zal wijzen. En, over 
het DNA van een stad dat het in haar heeft om na een crisis sterker terug te 
keren. Maar ook: over ‘de Gouden Eeuw’ waar zo abrupt een einde aan kwam 
en de enorme impact die dit heeft op de stad, haar bewoners, ondernemers 

en bezoekers. Vanuit hun thuiswerkplek vertellen wethouders Vivianne 
Heijnen (Economie) en John Aarts (Financiën) hoe zij deze tijd ervaren, wat 

hen bezighoudt en wat hun houvast biedt.

naar de gevolgen. Inmiddels heeft zich dat 
vertaald naar het ‘Samenwerkingsteam 
Corona’ zoals dat nu actief is (zie pag. 15).” 
Heijnen: “Naast de shock is dat het volgende 
dat me zal bijblijven. De enorme veerkracht 
en gedrevenheid die in no time ontstaat 
wanneer er zoiets gebeurt. Het besef dat we 
dit samen moeten doen. Zo hard als de klap 
was, zo snel werd er over gegaan op actie-
stand. Bizar en bijzonder.” 

Achtbaan
De grootste uitdaging? “De actualiteit. Die 
gaat razendsnel en is eigenlijk onmogelijk 
bij te benen,” aldus Aarts. “Er zijn zoveel 
vragen, maar de antwoorden daarop zijn 
voortdurend in ontwikkeling. Het is een 
achtbaan. Landelijk zijn er veel nieuwe 
regels gekomen die op gemeentelijk 

niveau vertaald en ondersteund moeten 
worden. Dat maakt deze crisis ook uniek. 
Als lokale overheidsinstantie wordt van 
ons gevraagd het onmogelijke, mogelijk 
te maken. Met alle wetten en regels die 
gelden in dit land. Terwijl er geen wet is 
die ons als gemeente meer bevoegdheden 
geeft. We proberen daar heel creatief mee 
om te gaan. Dat vergt nogal wat van ons 
als gemeente. De druk is hoog. Maar dat 
weerhoudt ons er niet van om alles op 
alles te zetten.” Heijnen: “In Maastricht is 
vrij snel het ‘Steunpunt Corona’ opgetuigd 
om ondernemers en bewoners bij te staan. 
Veel ondernemers zien door de bomen 
het bos niet meer met de nieuwe en snel 
veranderende regelgeving. Daarom is dit 
nu een heel goed vertrekpunt. We raden 
ondernemers aan zich daar te melden.” 

Interview wethouder Heijnen en wethouder Aarts
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Doelgericht & lokaal kopen
“Onze acties en werkzaamheden zijn op 
dit moment een afwisseling tussen de 
dagelijkse vraagstukken en de uitdagingen 
voor straks,” vertelt Heijnen: “Nu is alles 
erop gericht om veilig te kunnen verblijven 
in onze binnenstad. Tegelijkertijd kijken 
we ook vooruit. We buigen ons over het 
vraagstuk ‘Hoe gaan wij straks voor onze 
bewoners, ondernemers en bezoekers een 
aantrekkelijke stad én regio zijn, binnen alle 
gestelde regels?’ Zodat, als we straks een 
fase verder zijn en we weer bezoekers van 
buitenaf mogen ontvangen, we er helemaal 
klaar voor zijn. Daar wordt nu al heel 
intensief over nagedacht.” Aarts: “Voor de 
komende tijd is er een looproute ontwikkeld 
die we gaan hanteren op verschillende 
plekken. De Ingel vaan Mestreech die je 

op verschillende plekken op de straat en 
stoepen geschilderd zult zien, wijst ons 
daarbij de weg. Vanuit de gemeente doen we 
de oproep aan de mensen die de binnenstad 
ingaan, om ook echt doelgericht te kopen 
of iets te nuttigen in de horeca. Zomaar 
rondwandelen, is er nu helaas even niet bij. 
Daarmee vergroot je de kans dat het te druk 
wordt en de veiligheid in het gedrang komt. 
Daar is niemand mee geholpen.” Heijnen 
vult nog snel aan: “En we kunnen het niet 
vaak genoeg zeggen, maar als je koopt, 
koop lokaal en steun de lokale (‘kleine’) 
ondernemers. Zij die het op dit moment zo 
hard nodig hebben.” 

Goede genen
Het kleine (in dit geval de ondernemers), 
groot maken dus. Veel gehoord in deze 

tijd, maar volgens beide wethouders zo 
waar. “Net als het gegeven dat die afstand 
ons ergens ook dichter bij elkaar brengt. 
We zien het aan de mooie initiatieven en 
hartverwarmende acties. Maar we merken 
het ook binnen ons eigen bestuur. Niet 
eerder voelde de samenwerking tussen 
ons zo sterk,” bekent Vivianne. “Laten we 
hopen dat die saamhorigheid bijdraagt aan 
onze redding als stad.” Een redding die 
volgens John Aarts sowieso gewaarborgd is 
dankzij de goede genen. “Deze stad bestaat 
al meer dan tweeduizend jaar, heeft al heel 
wat meegemaakt aan belegeringen, maar 
is altijd weer boven komen drijven. Juist 
die rijke geschiedenis met zoveel hoogte- 
en dieptepunten, heeft ons gesterkt. Deze 
stad heeft het in haar DNA om na een crisis 
sterker terug te keren.” | W!M

John Aarts en Vivianne Heijnen

'Als lokale overheidsinstantie wordt 
van ons gevraagd het onmogelijke, 

mogelijk te maken.'
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In beeld

STILLE STAD...
Verlaten pleinen, lege straten, stille 
dagen. Hoewel de stad langzaam 
weer een beetje tot leven komt, 
blikken we met deze fotoreportage 
terug op de lockdown die ons en onze 
stad tot stilstand bracht. Fotograaf 
Jean-Pierre Geusens ging voor ons op 
pad en bracht de ongekende stilte en 
sfeer in beeld.
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Wat kunnen we samen doen, waar vinden we elkaar en hoe kunnen we 
samenwerken om de stad economisch door deze coronacrisis te loodsen, 
met perspectief voor de toekomst? Deze en andere vragen staan centraal 
in de aanpak van de Corona Denktank die de gemeente Maastricht samen 
met Centrummanagement, Maastricht Marketing en diverse andere 
ondernemersvertegenwoordigingen heeft gevormd.  

Samen vooruitkijken
Naast de gemeente, Centrummanagement 
en Maastricht Marketing zijn 
diverse ondernemers- en 
branchevertegenwoordigers waaronder 
de KHN (Koninklijke Horeca Nederland), 
de VEBM (Vereniging Eigenaren 
Binnenstad Maastricht), de VOC 
(Vereniging Ondernemers Centrum), 
de SAHOT (Samenwerkende Hotels) 
en het BOC (Binnenstad Ondernemers 
Collectief) vertegenwoordigd in de 
zogenaamde ‘Corona Denktank’. 
Het team is onderverdeeld in drie 
werkgroepen, te weten de ‘Werkgroep 
acute steunmaatregelen’, ‘Werkgroep 
aanpak na versoepeling’ en ‘Werkgroep 
communicatie’. In elke werkgroep zijn 
zowel bestuurders als ambtenaren 
als ondernemers vertegenwoordigd. 
Wethouder John Aarts (Hospitality): “De 
impact van deze crisis op de economie 
van de stad is ongekend. Dit raakt vele 
bedrijven en heel veel mensen. Als 
gemeente willen we kijken wat wij kunnen 
doen en willen we in elk geval partijen bij 
elkaar brengen om samen te kijken naar 

mogelijke oplossingen. Want de pijn die 
de ondernemers voelen, raakt ons als 
stadsbestuur natuurlijk ook. Hoofdthema is 
nu: hoe kunnen we er samen voor zorgen 
dat onze ondernemers kunnen overleven 
en op welke manier?”

Doelstellingen
Het samenwerkingsteam Corona heeft zich 
ten doel gesteld om:

1 Adequaat en slagvaardig voorstellen 
uit te werken en in uitvoering te nemen, 
om de negatieve economische- en 
werkgelegenheidsgevolgen voor 
ondernemers zoveel mogelijk te beperken. 

2 Voorbereidingen te treffen, zodat 
bezoekers en inwoners op een zo veilig 
mogelijke manier en middels een organisch 
gefaseerde opbouwwijze het centrum 
kunnen bezoeken. Zowel retail-, horeca- en 
verblijftoerisme gericht.

Korte en lange termijn
In de denktank wordt zowel naar de 
korte als de langere termijn gekeken. 
De verschillende werkgroepen komen 

wekelijks bij elkaar voor overleg. In 
de afgelopen weken is gewerkt aan 
plannen die de komende tijd gefaseerd 
uitgerold zullen worden. In die plannen 
is onder meer aandacht voor zaken als 
steun voor retail & horeca, huren van 
gemeentelijke panden, terrasverruiming, 
mobiliteit & bereikbaarheid en 
marketing & promotie. Ook wordt er 
nagedacht over o.a. ketenoplossingen, 
een voetgangerscirculatieplan en 
kleine passende culturele events. 
Wethouder Vivianne Heijnen (Economie): 
“Het gaat in eerste instantie om 
een overlevingsstrategie voor onze 
ondernemers. Maastricht heeft een rijk 
aanbod aan winkels, horeca en bedrijven. 
Dat koesteren we, zeker in deze zeer 
moeilijke tijd. Onze inzet is om, binnen 
de mogelijkheden die we hebben, 
ondernemers optimaal te ondersteunen. 
Hoewel de maatregelen van het kabinet 
begrijpelijk zijn, raakt deze crisis onze 
stad en onze mensen ook hard in financieel 
opzicht. Daarom willen we maximaal 
voorbereid zijn als onze economie straks 
weer gefaseerd opstart.” | W!M

CORONA
DENKTANK
Samenwerkingsteam werkt aan overlevingsstrategie 
voor stad en ondernemers

'Het gaat in eerste instantie om een overlevingsstrategie voor 
onze ondernemers. Maastricht heeft een rijk aanbod aan 

winkels, horeca en bedrijven. Dat koesteren we, zeker in deze 
zeer moeilijke tijd.'
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VALLEN.

EN WEER
OPSTAAN.

What doesn’t kill you, makes you stronger. Vallen en 
weer opstaan. Zonder falen, geen succes. We kennen ze 

allemaal, deze opbeurende en motiverende woorden. 
Dooddoeners in moeilijke tijden, maar tegelijkertijd 

zo waar. Dat bevestigen ook de ondernemers in deze 
portrettenreeks. Elk van hen kreeg eerder te maken 
met een crisis of kwam voor een grote uitdaging te 

staan. Deze gingen ze vol overtuiging aan, ze grepen een 
nieuwe kans, bleven overeind en ‘hielden pin’*.

*Nee, dit is inderdaad geen correct Nederlands, maar een verbastering van het Maastrichtse ‘Haw Pin’ (Houd Vol) en een knipoog naar de 
campagne die in Maastricht werd opgetuigd gedurende de coronacrisis, om inwoners en ondernemers een hart onder de riem te steken. 
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“Nooit meer horeca. Dat heb ik best lang 
geroepen na het hele MosaGusto avontuur. 
Hoewel ik echt een horecamens was en al 
heel mijn leven in hotels en restaurants had 
gewerkt. Het was een samenloop van allerlei 
omstandigheden. Zo bestond ons concept uit 
een restaurant, kookstudio en winkel ineen. 
Een concept dat nu een goed voorbeeld 
zou zijn van ‘blurring’ en beleving. Alleen 
was de wet- en regelgeving daar toen nog 
niet op ingericht. Dit in combinatie met een 
bijzonder uitdagende en haast onvindbare 
ligging, maakte het onmogelijk om succesvol 
te zijn. Het heeft misschien maar kort 
geduurd, maar we hebben er keihard voor 
gewerkt. En het heeft ons uiteindelijk ook 
veel gebracht. We werkten destijds samen 
met een jong, creatief team, waarvan een 

flink aantal mensen nu een eigen zaak runt. 
Dat vind ik heel gaaf. Er zijn daadwerkelijk 
mooie dingen uit voortgekomen. Dus in die 
zin kijk ik er nu vooral op terug als iets heel 
bijzonders waarvan wij, en velen met ons, 
veel hebben geleerd. En zo ervaar ik het 
zeker sinds het openen van The Broth Bar. 
Door privéomstandigheden kwam ik met 
voeding en gezondheid in aanraking en ben 
me daar meer in gaan verdiepen. Ik heb 
orthomoleculaire geneeskunde gestudeerd 
en ben mijn eigen praktijk gestart. Maar 
ik vond het vooral heel frustrerend om te 
zien hoeveel moeite mensen hadden om 
adviezen op te volgen, zeker ten aanzien 
van gezonde voeding. Ik bedacht me dat 
ik het dan maar zelf zou gaan maken. 
Intussen was Tanja Stevens als natuurkundig 

geneeskundige op mijn pad gekomen. Van 
het een kwam het ander. Samen zijn we dit 
avontuur aangegaan. Nu kunnen we losgaan 
met mooie gerechten en vooral ‘voedende 
voeding’. Terugkijkend op die periode, zie 
ik het vooral als een wijze levensles die 
ik heb mogen meemaken. Op dat moment 
zeker niet prettig, maar achteraf valt het 
allemaal samen en mooi op zijn plek, hier 
in The Broth Bar. Van ervaring met mooi 
eten tot het netwerk dat ik heb opgebouwd 
en ook een heel duidelijk inzicht van hoe ik 
het niét wil. Al is dat uiteindelijk nog steeds 
geen garantie voor succes. Want zodra je 
de deur opent van je nieuwe zaak, is het 
weer spannend. Blijft het zoeken, bijschaven, 
inspelen en bijstellen. Maar dat is leuk. Dat is 
goed. Dat is ondernemen.” 

Charlotte van Loo-Jungblut opende in 
2007 samen met haar toenmalige partner 

een horecazaak als onderdeel van de 
nieuwe en veelbelovende foodmarkt 

‘MosaGusto’, onderin de gewelvenkelder 
van winkelcentrum Mosae Forum. Het 
concept bleek minder succesvol door 

allerhande redenen, met faillissement 
tot gevolg. Hoewel ze de horeca daarna 
afzwoer, runt ze nu The Broth Bar, haar 

eigen horecazaak in Wyck. 
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 “Waar begin je aan? Kan ik dit? Die vragen 
spookten zeker door mijn hoofd. Ik werkte tot 
dat moment wel twee dagen per week mee in 
het hotel en deed de administratie, maar dat 
is iets heel anders dan echt een restaurant 
en hotel runnen. Dat waar we ooit met zijn 
vieren, als twee koppels, aan begonnen 
waren…. Echter, het idee dat alles verkocht 
zou worden waar Jef zijn ziel en zaligheid 
in had gelegd, vond ik heel heftig. Niet eens 
zozeer voor mezelf, maar vooral ook voor 
onze kinderen die allebei op de Hotelschool 
zitten en meewerken in de zaak. Ik wilde hun 
iets nalaten van hun vader, hun op zijn minst 
de keuze bieden om het ooit over te kunnen 
nemen. Dat heeft me doen besluiten om zelf 
de zaak te gaan runnen. Gelukkig was ik 

Joyce Collijn verloor twee jaar geleden 
plotseling haar man Jef aan een 

hartstilstand. Jef was samen met 
compagnon Peter-Jan Baarda eigenaar 

van restaurant Petit Bonheur en hotel Au 
Quartier. Toen Peter-Jan de zaak wilde 

verkopen, besloot Joyce de zaak zelf over 
te nemen.

omringd door medewerkers die al heel lang 
bij Petit Bonheur werkten, familie en vrienden 
die me hebben geholpen met advies en zelfs 
een vriendin die bij me kwam werken. Zij 
hebben mij het vertrouwen gegeven dat ik dit 
kon. De gedachte dat, als het niet lukt, ik het 
in ieder geval had geprobeerd en ik mezelf 
niets kon verwijten, sterkte me ook. De 
afgelopen twee jaar waren heel heftig. Een 
zakelijke beslissing nemen in een periode die 
emotioneel een behoorlijke achtbaan is, hakt 
erin. Toch realiseer ik me nu er iets meer rust 
is, dat juist die hectiek me goed heeft gedaan, 
me misschien wel troost heeft geboden. In de 
branche waarin we werken, kom je in contact 
met zoveel mensen. Elk met een eigen 
verhaal, dat ze met je delen, dat vind ik echt 

heel bijzonder. Sinds februari van dit jaar had 
ik eigenlijk voor het eerst het gevoel dat ik 
mijn draai in de zaak gevonden had en dat er 
wat rust kwam. Eindelijk genoeg personeel 
en een superleuk team. Wie had kunnen 
vermoeden dat ik door deze coronacrisis 
noodgedwongen rust zou krijgen. In 
combinatie met de nodige onzekerheid. En 
toch weet ik inmiddels dat je niet meer kunt 
doen dan anticiperen op wat er gebeurt. Dat 
heb ik twee jaar geleden gedaan en zal nu 
ook moeten. Ik ben niet meer zo bang. Ik heb 
de afgelopen 2 jaar overleefd, ik kom hier 
hopelijk ook wel doorheen. Het komt zoals 
het komt. Ik moest verder en kon alleen maar 
mijn hart volgen. Dat heb ik gedaan en dat zal 
ik blijven doen.”



“Het was zaterdag 9 maart 2019 toen ik om 
07.00 uur werd gebeld door de alarmcentrale 
en te horen kreeg dat er brand was bij Van 
Wijck. Ik ben direct naar de zaak gegaan 
en heb de deur nog net op tijd open kunnen 
doen, voordat de brandweer naar binnen 
ging. De schade was enorm. Ik dacht 
meteen: ‘O jee, het is klaar. Over en uit, ik 
kan weer in loondienst.’ Ik wist dat ik goed 
verzekerd was, maar op zo’n moment ga je 
je pas afvragen of je écht goed verzekerd 
bent. Ik heb direct mijn tussenpersoon een 
berichtje gestuurd: ‘Help!’. Die onzekerheid 
hakt er wel in. Gelukkig bleek ik alles goed 
geregeld te hebben. Stoppen was geen optie. 
Van Wijck is vervolgens 114 dagen dicht 
geweest. Ik besloot de zaak in de tussentijd 

flink te upgraden, dit kon ik doen vanwege 
het succes dat ik had opgebouwd. Daar heb 
ik nu nog profijt van. Ik heb geleerd om altijd 
aan mijn bedrijf te denken. Als ondernemer 
moet je zorgen dat je bedrijf financieel 
gezond is. Je kunt het je niet permitteren 
om achterover te leunen. De klappen die 
ik heb gekregen, hebben me uiteindelijk 
flexibeler gemaakt. Van de nood een deugd 
maken. Toen, na de brand, door opnieuw te 
investeren in betere spullen. Nu, tijdens deze 
crisis, door een ‘Van Wijck to go’ concept 
aan te bieden. Op die beruchte zondagavond 
afgelopen maart, na de persconferentie, 
gingen we dicht. Op maandag kwamen we 
direct samen met het hele team om de 
plannen voor de ‘to go’ service uit te werken. 

Op dinsdag zijn we van start gegaan. Beslist 
geen verkeerde zet. Het glas is halfvol. Dat 
komt ook omdat ik nu weet hoe lang ik dit 
kan volhouden en weet waar ik op moet 
letten. Het verschil met deze crisis, is dat 
de hulp van de overheid komt. Gratis geld 
bestaat niet, zeg ik altijd. Niemand weet hoe 
deze crisis zich verder gaat ontwikkelen, 
dus dan is het fijn als je wat inkomsten hebt. 
En bovendien hebben we vorig jaar al vier 
maanden thuis gezeten. Dat gaan we niet 
nog een keer doen.”
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Jaap van Wijck opende begin 2017 zijn 
eigen ontbijt- en lunchzaak Van Wijck in 
Wyck. In de drie jaar dat hij nu open is, 
maakte hij een brand, een inbraak en nu 
ook de coronacrisis mee. Zijn zaak moest 
zelfs 114 dagen dicht als gevolg van de 
schade van de brand. Vallen en weer 
opstaan, Jaap weet er alles van.



“Een lingeriezaak beginnen met uitstekende 
service, kwalitatieve collecties en vakkundige 
stylistes. Precies op het moment dat het 
land nog maar net herstellende was van 
de bankencrisis en de retail het zwaar had.
Ik had al eerder een eigen zaak gehad, 
twee keer zelfs en besloot opnieuw te gaan 
ondernemen. Dat wat ik het liefste doe. Vanaf 
het begin heb ik alles op alles gezet om 
naamsbekendheid te krijgen en de kwaliteit 
voortdurend te bewaken. Alle kanalen die je 
je kunt bedenken, heb ik ingezet om te zorgen 
dat we gezien werden. En dat sloeg aan. Ik 
weet als geen ander dat je moet strijden voor 
wat je wilt. In 2016 stortte de lingeriemarkt 
in als gevolg van het online shoppen. We 
hebben in die periode enorm veel omzet 
verloren. Ik stond met een pasgeboren baby, 
in mijn kraamtijd, fulltime in de winkel. Ook 

toen heb ik er heel bewust voor gekozen om 
ervoor te gaan. Dat de markt instort is enorm 
balen, maar het belangrijkste is bij jezelf te 
blijven. Ben je de allerbeste versie voor je 
klant? Heb je de beste producten in huis? 
Wat kan nog beter? Wat deze coronacrisis 
anders maakt, is de balans tussen privé en 
zakelijk. Deze crisis komt dicht bij huis, het 
raakt ons allemaal ook persoonlijk. Dat maakt 
het een stuk lastiger. Je sluit je deur om de 
maatschappelijke belangen te behartigen; om 
je personeel en je klanten te beschermen. 
Maar dat betekende dat er ook echt even 
niks binnenkwam. En dat in ons hoogseizoen. 
De druk is hoog en we moeten evolueren, 
terwijl het ook thuis je weg vinden is met 
een peuter die niet naar de opvang kan. Het 
verbeteren van je team, service of producten 
heeft geen impact op deze crisis. We moeten 

het hebben van onze creativiteit. Nieuwe 
kanalen aanboren, gerichte marketing en je 
service en vakkennis op een andere manier 
aanbieden. Dit doen we door privat shopping 
aan te bieden via Facetime, WhatsApp of 
Facebook. We zijn dagelijks van 09.00-21.00 
uur beschikbaar voor onze klanten. We 
doen het samen, als team. Ik heb al eerder 
een crisis meegemaakt, waarbij ik vaak 
genoeg heb gedacht: ‘Oh, my god’. Ik probeer 
mij te focussen op het positieve. Ook nu. 
Ondernemen is een keuze. Moeilijke tijden 
horen er ook bij. Een ondernemer gaat door, 
daar waar een ander stopt. In het ergste 
geval ben ik failliet, maar zo is het leven. 
Relativeren is key. Dan komt er wel weer iets 
beters voor terug.”
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In de nasleep van de bankencrisis, opende 
Samantha Ossel een aantal jaar geleden 
haar eerste ‘Lincherie’ boetiek in Sittard. Ze 
liet zich niet weerhouden door onzekerheid 
en online concurrentie en opende 
vervolgens een tweede Lincherie boetiek 
in Maastricht. Ze weet als geen ander hoe 
hard je moet strijden voor wat je wilt.



“Grote leegstand, de bankencrisis en nu 
-geheel onverwachts- de coronacrisis. Ik 
heb inmiddels geleerd hoe ik mezelf in zulke 
situaties staande moet houden. Dat neemt 
niet weg dat ook ik nachten wakker lig en 
me afvraag hoe we dit gaan volhouden. Dit 
is niet te vergelijken met de bankencrisis. 
Toen kon men nog gewoon alles doen. Even 
een terrasje pikken, uiteten, winkelen. Er 
waren mensen op straat. Nu is veel gesloten 
en wordt er geadviseerd zoveel mogelijk 
binnen te blijven. Het brengt een enorme 
onzekerheid met zich mee. Waar eindigt 
het? Tegelijk weet ik dat ik er, ook nu, alles 
aan ga doen om boven water te blijven. Een 
crisis is niet het moment om achterover te 
leunen. Je moet er altijd vanuit gaan dat van 
de tien initiatieven die je bedenkt er maar 
één of hooguit twee aanslaan. Ondertussen 

is onze winkel gewoon geopend. Op maandag 
en dinsdag werken we op afspraak. Zo willen 
we ook de oudere mensen en mensen in de 
risicogroep in deze tijd van dienst kunnen 
zijn. Woensdag tot en met zondag zijn we 
open voor iedereen. Maar ook buiten een 
crisis is ondernemen een uitdaging. Zeker 
als je straat kampt met veel leegstand. 
Met mijn medewerkers en mijn vrouw ben 
ik constant aan het brainstormen; wat 
kunnen we doen? Hoe kunnen we er voor 
onze klanten zijn? We zijn op social media 
erg actief. Op Facebook hebben we meer 
dan 2000 vind-ik-leuks op onze pagina. 
Ook organiseren we twee keer per jaar 
een ‘prosecco weekend’ voor onze vaste 
klanten. Tijdens dit weekend presenteren 
we de nieuwe collectie, vertellen we erover 
en drinken we samen een glaasje prosecco. 

Soms werken we samen met Slijterij Bams, 
die tijdens zo’n weekend een whisky proeverij 
verzorgt. Dan wordt de prosecco vervangen 
door whisky. We zorgen dat we er zijn. Laten 
zien dat we onze klanten waarderen. Door de 
jaren heen heb ik geleerd dat het belangrijk 
is om ‘on speaking terms’ met je netwerk 
te blijven. Ik noem mijn concurrenten liever 
concullega’s. Ik werk met ze samen. Ook 
hebben we een Facebookgroep samen met de 
buur(t)ondernemers. Hier kan iedereen die 
daar behoefte aan heeft een bericht plaatsen; 
van het delen van een actie tot het stellen van 
een vraag. We steunen elkaar waar het kan. 
En al helemaal nu. Samen sta je sterker!” | W!M
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Jos van Hugten weet zich al jaren met 
zijn gelijknamige herenmodezaak ‘Jos van 

Hugten Mannenmode’ staande te houden 
in de Nieuwstraat. Een plek in het centrum 

van Maastricht die al een hele tijd kampt 
met leegstand. Hij maakte al eerder een 

crisis mee, bleef overeind en gaat ook nu 
de strijd aan.
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Jullie hebben het voor elkaar weten te 
krijgen om het fysieke onderwijs binnen 
twee dagen om te buigen naar online 
onderwijs. Hoe is dat gelukt?
“We hebben direct onze voelsprieten 
uitgestoken en samen met de docenten 
gespard; hoe gaan we dit aanpakken? 
Vervolgens hebben we in kaart gebracht wat 
wel en niet kan, zodat we er zeker van zijn 
dat de lessen op een veilige manier worden 
gegeven. Zeker met de cyber attack die we 
nog maar net achter de rug hebben. Daarna 
is een website ingericht, waarbij docenten en 
studenten stap voor stap voorgelicht werden 
over de mogelijkheden van online onderwijs. 
Docenten zijn helemaal vrij geweest en dat 
zijn ze nog steeds, om invulling te geven aan 
hun eigen lessen. Het is mooi om te zien hoe 

iedereen zijn eigen weg vindt. En dat terwijl 
het voor sommigen heel nieuw was om 
online les te geven. Maar collega’s bedenken 
van alles: groepswerken, schrijfopdrachten, 
online discussies, etc. Onderling wisselen 
we continu ideeën uit. Het zorgt ervoor dat 
je opnieuw gaat kijken naar je manier van 
lesgeven en levert waardevolle nieuwe 
inzichten op.”

Hoe gaan de studenten om met de huidige 
situatie?
“We hadden niet verwacht dat er zo positief 
zou worden gereageerd. Het wordt enorm 
gewaardeerd, zowel door docenten als 
studenten. Het onderwijs kan op deze 
manier gewoon doorgaan en zij kunnen 
hun studie vervolgen. Maar we moeten niet 

De gebouwen van de Universiteit Maastricht mogen dan gesloten zijn, 
online is de universiteit gewoon ‘geopend’. Het aanbieden van online 
onderwijs ontwikkelt zich razendsnel. Echter, nu dient de volgende 

uitdaging zich aan: de 1,5 meter samenleving die er mogelijk aan gaat 
komen. Hoe ga je dat als universiteit realiseren? In een online videocall 
vertelden Teun Dekker, Hoogleraar Liberal Arts & Sciences en Nicolai 

Manie, Programmamanager online onderwijs ons er alles over. 

ONDERWIJS
IN TIJDEN VAN 

CORONA
Universiteit Maastricht: Wij zijn open!

onderschatten hoe stressvol deze situatie 
voor studenten is. Ze moeten hun tentamens 
halen, terwijl de wereld ondertussen op 
z’n kop staat en er veel onzeker is. Die 
onzekerheid proberen we weg te nemen 
door goed te luisteren en duidelijk te 
communiceren wat er van ze verwacht 
wordt.” 

Maar er zullen er niet alleen voordelen zijn, 
toch? 
“Door de ‘droge’ stof, daar kom je als docent 
wel heen. Studenten lezen zich in en je 
kunt video-colleges geven. Maar bij fysiek 
onderwijs komt ook een stukje socialisatie 
kijken. Dat kopje koffie na de les met je 
medestudenten is lastig online te realiseren. 
Het community gevoel onder de studenten 
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STUDENT AAN HET WOORD…
Student Liberal Arts & Sciences, Sofia Spinola Minicalchi Erizzo over online studeren:
“In het begin moest iedereen zijn draai vinden. Er was altijd wel iemand die geen verbinding had of niet kon ‘connecten’. Daarna ging het 
eigenlijk vanzelf. Het nadeel? Er is geen non-verbale communicatie. Nu merk je pas hoe belangrijk dat is. Ik zit op dit moment in mijn 
laatste jaar en hoop over twee maanden af te studeren. Ik heb besloten in Maastricht te blijven en niet terug naar mijn familie in Italië 
te gaan. Ik ben nog hier, in mijn bekende studieomgeving, in tegenstelling tot vele medestudenten. Ik heb al mijn schoolboeken hier en 
kan werken aan mijn vertrouwde bureau. Toch vind ik het lastig om mijn dagen te structureren. Als je een hele dag thuis zit, is het lastig 
een balans te vinden. Het gevaar is dat hoewel je de hele dag de tijd hebt om te studeren, je daardoor snel geneigd bent om te denken: 
‘Dat doe ik straks wel even.’ Het vraagt enorm veel discipline, maar onderling ‘supporten’ we elkaar waar kan. We hebben meer contact 
dan ooit; delen onze gedachten en ideeën en stellen vragen aan elkaar middels een Facebookgroep. We studeren zelfs samen, online. 
Ook de docenten zijn meer beschikbaar. Ze zijn er altijd. Docenten geven bijvoorbeeld twee keer per week, twee uur lang de mogelijkheid 
om vragen te stellen. Ook wordt er snel gereageerd op mails. Ik voel me meer verbonden dan ooit. Heb ik een dag minder motivatie? 
Dan doe ik een online yoga class. Hoewel ik normaal met vrienden af zou spreken in het park of café, vind ik nu andere manieren om te 
ontspannen en mijn brein fris te houden. We’re not in this alone.”

Geraldine Beaujean (directeur SHE 
Collaborates, onderdeel van de School 

for Health Professions Education) in 
haar thuiskantoor.  → 

Prof. dr. Mark Levels (Health, Education and Work) geeft online les.

Patrick Bijsmans (assistant professor European Studies) in zijn thuiskantoor.

Online UM-meeting van 
de afdeling Gezondheids-

wetenschappen met 
(v.l.n.r.) Isabelle 

Dekker, Dr. Rixt Zijlstra, 
Rosa Roukens en Thei 

Lemmens.

ontbreekt online, terwijl informeel leren 
essentieel is. We zijn online een pilot gestart 
met virtuele sociale interacties. Een soort 
online ruimte waar je na een college terecht 
kunt om te praten, zoals je dat normaal ook 
voorafgaand aan of na je les zou doen. Er 
wordt zelfs online geborreld! We hopen het 
community gevoel onder studenten hiermee 
te behouden. Je gaat je tijdens deze crisis 
afvragen wat de meerwaarde van onze 
universiteit is. En dan kom je al snel uit op 
dat het allemaal draait om die community. 
Die moeten we zien te behouden.” 

Hoe zien jullie de toekomst tegemoet?
“Als universiteit zijn we constant bezig met 
het verbeteren en verder ontwikkelen van 
online onderwijs, maar ook de 1,5 meter 
samenleving die er misschien wel aan gaat 
komen. Daar werken we op dit moment hard 
aan. Het zal niet meer worden zoals het was. 
Al die dingen die het onderwijs zo leuk maken, 
worden in regels en protocollen vastgelegd. 
Een stuk minder spontaan. Daarbij vraag je 
je af of je een deel van het onderwijs online 
moet blijven geven en juist de interactie ná 
zo’n onderwijsgroep moet faciliteren. Zodat 
je je studenten de mogelijkheid geeft om met 
elkaar te sparren. Het zal ons ongetwijfeld 
lukken, maar het zal een bijzondere vorm van 
onderwijs worden.” | W!M
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ROB VAN DE WIEL
OVER IMPACT CORONA-
CRISIS OP MECC

Spanningsveld
 “Het ‘museum’ was bijna af toen het begon 
te rommelen aan de grens,” vertelt Rob over 
de eerste nieuwsberichten eind februari 
dat Corona Nederland bereikte. Net op het 
moment dat TEFAF zo goed als klaar was 
om een nieuwe editie tegemoet te gaan. 
“Die hele periode daaraan voorafgaand was 
al een continu gevecht, een spanningsveld 
tussen economisch belang en gezondheid. 
Voortdurend die vraag: Wat is het 
moment dat het niet meer kan? Datzelfde 
spanningsveld waar iedere beleidsmaker 
en ondernemer in deze periode door 
verscheurd wordt. Maar we hebben altijd 
een beroep gedaan op het RIVM, de GGD en 
de Veiligheidsregio. Uiteindelijk is het ons 
gelukt een groot internationaal event nog 
wel te laten starten, terwijl het in de rest 
van de wereld omkiepte. Of het verantwoord 
was? Ja, dat was het. Met de kennis die 
we toen hadden. De maatregelen die de 
situatie op dat moment vroeg, zijn allemaal 
nageleefd. En dan: ik ben niet degene die 
de stekker er zomaar uit kan trekken. Ik 
ben ook aangewezen op het RIVM. Er was 
op dat moment nog geen beleid om grote 
evenementen af te lasten.”

Economische motor
Rob: “Laten we vooral ook vooropstellen 
dat we hier niet voor onszelf, als MECC 
alleen, vechten. Het is nooit enkel ons 
feestje. Als we TEFAF überhaupt niet 
hadden laten starten, hadden we een veel 
groter probleem gehad dan we nu hebben. 
Dan hadden we al twee weken eerder 
stilgelegen. We hebben toch nog zo’n 
40.000 mensen naar de stad gehaald. Als 
MECC willen we een ondernemende club 
zijn, we worden gezien als een belangrijke 
economische motor voor de stad, dan past 
het niet om met je hoofd in de schoot te 
zitten. Dan vecht je voor je idealen. En 
TEFAF is zo’n ideaal voor ons en voor de 
stad.” Maar ook deze motor is nu stil komen 
te staan. Rob vervolgt: “Na TEFAF gaan wij 
normaal gesproken een heel druk seizoen 
in met prachtige congressen, waar gasten 
van over de hele wereld op af komen die 
allemaal in de stad verblijven. Het feit dat 
alle grote evenementen zijn afgelast tot 
zeker september, uitgerekend in die cruciale 
periode, daarvan hebben we een flinke tik 
gekregen.”

Nationaal en internationaal beleid
Hoe het nu gaat? Rob: “De eerste periode 
zijn we heel druk geweest met de inrichting 
van een noodhospitaal in de hallen. Een 
ziekenhuis bouwen, binnen een week, op een 
plek die daar niet bepaald op ingericht is, dat 
vergt nogal wat van je team. De druk op onze 
evenementenagenda vormt nu de grootste 
uitdaging. Wat kunnen we verplaatsen naar 
later dit jaar, wat is er dit jaar überhaupt 
nog mogelijk? Het gegeven dat wij als 
congreslocatie in het hart van Europa liggen 
en naast onze eigen landelijke maatregelen, 
ook afhankelijk zijn van het beleid dat onze 
buurlanden hanteren, maakt die uitdaging 
nog iets groter.” 

Ondernemerschap
“Het sterkt dat we hier met zijn allen in 
zitten. Dat we een overheid hebben die 
intelligentie toont en met steunmaatregelen 
komt,” vervolgt Rob. “Bovendien stond het 
jaar 2020 voor MECC al geprognotiseerd 
als een minder goed jaar vanwege de 
verbouwing. Dat bracht sowieso al de nodige 
aanpassingen met zich mee. Gelukkig gaat 
de verbouwing gewoon door en kunnen we 
deze tijd gebruiken om er extra vaart achter 
te zetten. Dat biedt perspectief. Ik hoop dat 
we dit jaar nog een paar maanden goed 
kunnen ondernemen. Ik geloof er heilig in dat 
echt ondernemerschap niet verloren gaat. 
Niemand weet nog hoe lang dit gaat duren, 
maar laten we ons richten op de tijd die voor 
ons ligt. Laten we er samen op vertrouwen 
dat, zodra het weer kan, ondernemerschap 
weer zal zegevieren. Dat we kunnen gaan 
werken aan herstel en samen de stad weer 
in beweging brengen.” | W!M

Daar waar voor velen pas medio maart de directe gevolgen 
van het coronavirus voelbaar werden, kwam MECC 
Maastricht al veel eerder voor duivelse dilemma’s te staan. 
Eigenlijk was de hele opbouw en aanloop naar TEFAF 
2020 een aaneenschakeling van onzekerheden. Echter, als 
economische motor voor de stad, werd alles op alles gezet 
om de beurs te laten starten. Dat het virus uiteindelijk 
een paar weken later toch flink wat zand in diezelfde 
motor strooide en ook hier álles stil kwam te liggen, kon 
niemand toen nog vermoeden. In een openhartig interview 
vertelt directeur Rob van de Wiel over de impact van de 
coronacrisis op MECC. 

Interview
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Voor veel ondernemers in Nederland is ‘data science’ nog een onduidelijk begrip. Kort 
samengevat biedt het inzichten die ondernemers kunnen gebruiken om betere beslissingen 
te nemen en betere dienstverlening of producten aan te bieden. Maar hoe doe je dat? Hoe 

verzamel je die data en hoe kun je deze het beste inzetten? Kleinere bedrijven hebben voor 
de antwoorden op deze vragen vaak het budget niet. Daar heeft MKB-Datalab Limburg iets 

op bedacht: een digitale werkplaats voor MKB-bedrijven in Limburg. 

MKB-Datalab Limburg helpt 
Elk bedrijf beschikt in steeds grotere 
mate over data zoals klantgegevens, 
pintransacties en verkoopcijfers. Deze 
gegevens bieden inzicht in zaken als 
klantgedrag en bedrijfsprocessen. Je kunt 
er op zijn minst geld mee besparen en 
soms zelfs mee verdienen. Maar deze data 
zijn ook belangrijk om als bedrijf gezond 
te blijven. Met name de kleinere bedrijven 
(2 tot 50 medewerkers) blijken nog weinig 
gebruik te maken van hun eigen data. Toch 
willen ze graag bijblijven en niet worden 
ingehaald door hun concurrenten. Sommige 
ondernemers zijn nog niet zo bezig met data 
of denken dat dit te veel tijd kost. Anderen 
hebben een idee, maar onvoldoende tijd, 
geld of kennis en kunde om er daadwerkelijk 
iets mee te gaan doen. In welke fase de 
ondernemer zich ook bevindt, MKB-Datalab 
Limburg helpt mkb’ers graag een stap 
verder. 

Digitale werkplaats
MKB-Datalab Limburg is een drie jaar 
durend project. Het is een van de zes digitale 
werkplaatsen in Nederland die mkb’ers 
van 2 tot 50 medewerkers helpen bij hun 
ontwikkeling(-svragen) op het gebied van 
digitalisering met als doel hun productiviteit 

te verhogen. Partners als Zuyd Hogeschool, 
Vista college, Open Universiteit, Universiteit 
Maastricht, Brightlands Smart Services 
Campus en de Rabobank helpen daarbij. 

Praktische ondersteuning, advies en training 
MKB-Datalab Limburg biedt een loket voor 
praktische ondersteuning, advies en training 
op het gebied van digitale transformatie 
en data-analyse. Ze bieden een community 
om ondernemers wegwijs te maken en 
beschikken over diverse tools als antwoord 
op basale digitaliseringsvragen. Hoe? 
Studenten van een van de aangesloten 
opleidingen werken mee aan het vinden 
van oplossingen op basis van de vraag 

van de ondernemer. Ondernemers krijgen 
de mogelijkheid een training te volgen en 
samen met andere mkb’ers een workshop 
over digitalisering bij te wonen. Het project 
wordt ondersteund door het Ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de 
provincie Limburg. Daardoor zijn er voor 
ondernemers geen kosten aan verbonden.

Nazorg 
Wanneer ondernemers het traject doorlopen 
hebben, brengt MKB-Datalab Limburg hen in 
contact met een van de vele gespecialiseerde 
contacten van ICT- en softwarebedrijven uit hun 
netwerk, zodat ondernemers met de opgedane 
kennis verder kunnen innoveren. | W!M

Meer weten?
Neem voor vragen en informatie over 
MKB-Datalab Limburg contact op via info@
riclimburg.nl.

DE DIGITALE
WERKPLAATS VOOR

ONDERNEMERS
MKB-Datalab Limburg

'Voor de ene ondernemer is het werken met data nog 
compleet onbekend terrein of er is onvoldoende tijd of 
geld om er daadwerkelijk iets mee te gaan doen, terwijl de 
ander al aardig op weg is; In welke fase de ondernemer 
zich ook bevindt, MKB-Datalab Limburg helpt mkb’ers 
graag een stap verder.'
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DE LAMPJES
GAAN GEWOON

WEER AAN!

Petra & Renske
Centrummanagement 

Maastricht

Al jaren wordt het centrum van 
Maastricht met prachtige verlichting 
aangekleed waarmee de stad ook in 
de donkerste dagen van het jaar haar 
magische uitstraling behoudt. Ieder 
jaar maken wij, de dames ‘vaan de 
lempkes’ van Centrummanagement, 
een grote ronde door de stad om jullie, 

ondernemers, zo veel mogelijk te enthousiasmeren om een bijdrage 
te leveren aan de verlichting. Vanwege het coronavirus maken we 
ongekend moeilijke tijden mee en hebben jullie natuurlijk slechts 
één focus: overleven. Samen met maar liefst 16 partijen hebben we 
daarom de handen ineengeslagen, om er zo voor te zorgen dat ook dit 
jaar de magische verlichting kan schitteren. Zonder jullie individuele 
bijdragen. Wij zijn enorm onder de indruk van de getoonde 
saamhorigheid. Jullie verdienen het dat Maastricht dit jaar meer dan 
ooit schittert in december. Dat doen we samen!

Magisch Maastricht 2020
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Vereniging Eigenaren Binnenstad Maastricht (VEBM)

'De basis van Maastricht is sterk! Nu is het tijd om samen 
de schouders eronder te zetten én volledig in te zetten 
op brede steun voor het activiteitenplan na Corona. Dan 
hebben wij er alle vertrouwen in dat Maastricht weer gaat 
floreren. Samen staan we sterk!'

Hans Kerckhoffs

Avontuur BlachereNL (leverancier van de verlichting)

'Samen uit, samen thuis: dat is ons motto. Al 10 jaar laten 
wij Maastricht op een magische wijze stralen in de donkere 
maanden en daarom zullen wij alles eraan doen om ook in de 
toekomst jullie harten te kunnen verwarmen. Samen maken 
wij dit de meest speciale Kerst ooit. Veur Mestreech!'

Carlo Maessen

Entre Deux

'Het vinden van een nieuwe balans tussen gezellig shoppen 
en 1,5 meter afstand is een grote uitdaging voor onze winkels, 
hun medewerkers en voor onze klanten. Wij zijn er klaar voor 
en hebben er alle vertrouwen in dat we het ‘1,5 m. shoppen’ 
allemaal ook met plezier zullen toepassen.'

Ton Harmes

Koninklijke Horeca Nederland Maastricht en Heuvelland (KHN) 

'Lieve gasten van de horeca, meer dan ooit verlangt de horeca 
ernaar jullie als gasten weer te kunnen ontvangen en te 
verwennen. Samen gaan wij de horeca de power weer teruggeven, 
en samen laten wij ‘de lempkes’ weer branden in december. Het 
bestuur van KHN Maastricht en Heuvelland, steunt haar leden daar 
waar mogelijk. KHN geeft horeca power. Haw Pin!'

Khanny Jongen

Les Tables

'Leef Mestreech en lieve Maastrichtenaren. Het is niet makkelijk. 
Samen ‘sjravelen’ we schouder aan schouder richting betere tijden. 
Hopelijk wijst het licht van de sfeerverlichting ons de weg richting 
onze prachtige binnenstad, waar we straks zoals vanouds weer 
kunnen samenkomen, herinneringen ophalen en genieten. Les 
Tables, de culinaire vriendenclub, houdt in ieder geval een stoeltje 
voor jullie vrij! #hawpin #samensterk'

Jelle Ummels
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Maastricht Culinair

'Maastricht bruist na deze crisis als nooit tevoren. De leden 
van Maastricht Culinair kijken ernaar uit jullie weer te 
mogen verwelkomen, zodat ze jullie culinair in de watten 
kunnen leggen en samen met jullie kunnen proosten op 
het goede leven.'

Saskia Balmakers

de Mestreechter Brandslang

'HORECA-mensen zijn van samen.
Samen genieten, eten, drinken, lachen, zingen.
Maar ook samen luisteren, samen praten, lief en leed aan de bar 
met horen, zien en zwijgen. 
Nu zijn we niet van zwijgen nu schreeuwen we:
Kom allemaal want samen hawwe we pin.
Een glaasje en een hapje gaan er straks samen wel in!'

Ton Seijkens

Mosae Forum

'Dat dit een bijzondere periode is, dat is duidelijk. Maar dat 
laat ons niet stil zitten. We durven vooruit te kijken naar de 
betere tijden waarin Mosae Forum weer straalt en bloeit. 
Tot die tijd doen we wat we kunnen om onze bezoekers 
in de watten te leggen en maken we op deze manier deze 
bijzondere tijd dragelijk voor hen en ons!'

Ellis Visser

Ondernemend JekerKwartier (OJK)

'Ondernemend Jekerkwartier zoekt naar verbinding. Samen als 
ondernemers onder elkaar. Naar buiten toe om onze gasten 
en bezoekers te informeren. Stichting OJK wenst iedereen 
buitengewoon veel goede gezondheid en hoopt iedereen weer snel 
in een ‘normale’ wereld te mogen ontvangen. Stay strong, houd vol, 
haw pin!'

John Paulus

Ondernemend Wyck (OW) en Wyck Promotie (WP)

'December is een maand die goed past bij Wyck. De gezelligheid 
en de gemoedelijke sfeer in de vele zelfstandige winkels en (eet)
cafés en restaurants. Onze gasten een mooi cadeau komen of 
een lekker etentje. De vele toeristen, in de markante Wyckse 
hotels, die genieten van al dat fraais en lekkers. Daar speelt de 
sfeerverlichting een bijzondere rol in. Het wakkert het ‘Dickens’ 
gevoel optimaal aan. En daar profiteert iedereen van. Dat mag nooit 
verloren gaan!'

Hans Bours
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Ondernemersvereniging Kesselskade en Maaspromenade

'We zijn er helemaal klaar voor! Na een periode van verven 
en/of poetsen wordt het tijd om, in aangepaste vorm, weer 
open te gaan. 1,5 meter wordt een echte uitdaging, maar 
gezondheid is het belangrijkste. We zullen als bedrijfstak 
dan ook ons uiterste best doen om onze gasten een veilige 
terugkeer te bieden! Blijf positief en gezond!'

Alon Walstock

Ondernemersvereniging Sphinxkwartier - Patrique Bulté – voorzitter:

'Sfeerverlichting, één van de belangrijkste redenen om onze stad te 
bezoeken tijdens Magisch Maastricht. Als nieuw stukje Maastricht 
kan ons Sphinxkwartier niet achterblijven. En we zouden het 
Sphinxkwartier niet zijn, als we niet een beetje eigenwijs zijn! 
Daarom hebben wij eigen karakteristieke industriële bakken, palen 
en pendellampen. Dat is vorig jaar zo goed bevallen, dat we dit jaar 
uitbreiden. We kunnen niet wachten tot de lampjes weer branden!'

Patrique Bulté

Ondernemersvereniging Stokstraatkwartier

'Waar we nooit eerder zo ver van elkaar afstonden, is de lokale 
betrokkenheid nu groter dan ooit. ‘Uzze Geis' vertrok door Corona 
noodgedwongen uit Maastricht. Dat ongrijpbare wat altijd aanwezig 
is voor onze bezoekers en voor ons zelf, was weg… Dat leidt tot een 
moment van bezinning, waarin respect, geduld en liefde opnieuw 
verschijnen. Een moment van met elkaar, een moment van samen 
doen! Houd vol... ‘Uzze Mestreechter Geis' is op terugreis!'

Jorrit Consten

Stichting Winterevents Maastricht (SWEM) 

'Laten we hopen dat we in december wat ‘verlichting’ kunnen 
brengen aan de inwoners en ondernemers van Maastricht. Wij 
beseffen dat vooral nu Magisch Maastricht iedereen een enorme 
economische boost moet gaan geven. Het Vrijthof zal weer het 
stralend middelpunt zijn waar iedereen elkaar ontmoet en geniet!'

Ralph Meijs & Ralph Bastiaens

Vereniging Ondermers Centrum (VOC)

'Winkeliers en horecaondernemers weten van aanpakken, 
dat heb je nodig als jij je winkel, café of restaurant wilt laten 
bloeien. Het vinden van ogenschijnlijk onmogelijke oplossingen 
hoort daarbij. Met deze spirit zijn we aan de slag om voor onze 
klanten, bezoekers en medewerkers het stadsleven opnieuw 
veilig en plezierig te maken.'

Barry Verhulst



Stichting Cultura Mosae 
presenteert nieuwe huisstijl
en website
Cultura Mosae initieert, organiseert en 
verbindt cultuur in publieke ruimtes. 
Samen met haar partners gaat de stichting 
de uitdaging aan om creatieve, culturele 
projecten en initiatieven aan te bieden aan 
de stad en de mensen; van bewoners tot 
studenten, van bezoekers tot makers. Op die 
manier wordt cultuur zichtbaar, toegankelijk 
en bereikbaar gemaakt voor ieder publiek, 
want samen maken we cultuur! 

De nieuwe huisstijl viert de eigenheid en diversiteit 
die je terugziet in cultuur en in de samenleving 
en overbrugt de verschillen door vormen, 
verspringingen en kleuren te verbinden. Met dit 
nieuwe jasje is Cultura Mosae weer fris, ongekunsteld 
en grenzeloos lokaal verankerd. Bekijk de nieuwe 
website op www.culturamosae.nl.
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Cultuur tijdens Corona

In deze vreemde en uitdagende periode, 
waarin liefhebbers niet naar buiten kunnen 
om cultuur te proeven, brengt Cultura Mosae 
een stukje cultuur bij de mensen thuis.

STICHTING CULTURA 
MOSAE BRENGT 
CULTUUR THUIS EN 
MAASTRICHT SAMEN 

#Thuisblijfoptredens
Cultura Mosae deed een beroep op 
gezelschappen en artiesten om hun geluid 
te laten horen via een videoboodschap. Een 
toon, een lach, een moment om te delen. 
Hieraan werd massaal gehoor gegeven. De 
binnengekomen filmpjes zijn de afgelopen 
weken via de kanalen van Cultura Mosae en 
Visit Maastricht gedeeld. 

Heel veel dank aan iedereen die hier een bijdrage aan 
heeft geleverd! Op volgorde van verschijnen:
Mirusia Louwerse / Karsten Belt / Beppie Kraft / 
PYURE / Sophie Kok / Enzo Kok / Jelke Schijlen / 
Aniek Mommers / Frank Steijns & Madieke Marjon 
/ Jennie Lena  / Sound Academy Maastricht / Ylka 
Kolken / Duo Delicanto / Josephine & Charlotte de 
Loë / Musica Mandolino / Pitstop Lounge / Batteraof 
/ Lingua e Musica / Floor Bosman / Canta Libre / 
Maastrichtse Twirling Stars / Vik Lebens / Harmonie 
Sint Petrus en Paulus Wolder / Yellow / Vocal Group 
Odeon / The Strings & Jan Tom Fernhout / Down 
South Jazzband / Janine Kitzen / Limburgs Jeugd 
Symfonie Orkest / Limburgse Koorschool Cantarella 
/ Jos van Rens / Anna Nita / ArtPoint  / Isabelle 
Jennes / Zimra / Danzando
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Livestreamconcerten

Lotte Walda bij BOLD 
Tijdens een prachtige zonsondergang op 
17 april, bracht Lotte Walda haar lied ‘Sing 
together now’ voor het eerst live uit vanaf 
BOLD Rooftopbar. Lotte riep in haar nummer 
mensen op om met haar mee te zingen, want 
samen zingen verbindt.

Roger Villevoye in toren St. Janskerk 
Op 24 april gaf Roger Villevoye een concert 
in de toren van de welbekende St. Janskerk. 
Voor even gingen we terug in de tijd. Terug 
naar toen, terug in de toren waar hij zo’n 
twintig jaar geleden de videoclip van zijn 
nummer ‘Verleef’ opnam. Hij zong het, met 
vele andere verzoekjes, nu weer!

Volkslied in het kader van Koningsdag 
Op 27 april om 10.00 uur zong sopraan Floor 
Bosman het Wilhelmus. In het kader van 
Koningsdag liet de talentvolle zangeres ons 
volkslied vanaf de stadsmuur over het park 
weerklinken.

In samenwerking met Visit Maastricht organiseert Cultura Mosae wekelijks 
op vrijdag livestreamconcerten. Op deze wijze wil Cultura Mosae cultuur 
bij de mensen thuis brengen en een podium bieden aan diverse culturele 
gezelschappen en artiesten uit Maastricht en omgeving. Zo worden op 
gepaste afstand positieve boodschappen, sfeer en saamhorigheid verspreid. 
Iets wat we in deze tijd allemaal nodig hebben!

Dodenherdenking vanaf het Stadhuis 
Op 4 mei gaven Frank Steijns (carillon), 
Manoe Konings (doedelzak) en Jordy Albertz 
(trompettist) een dodenherdenkingconcert in 
de toren van het Stadhuis. Naast de bekende 
taptoe die heel Nederland om twee minuten 
voor acht massaal speelde, klonk onder 
andere ook Amazing Grace.

Enzo Kok, Floor Bosman en Rob Mennen in 
Centre Céramique
Op 8 mei gaven violist Enzo Kok, sopraan 
Floor Bosman en pianist Rob Mennen een 
concert in Centre Céramique. Zij brachten 
gezamenlijk onder andere You Raise Me Up 
en Nella Fantasia ten gehore.

Janine Kitzen en Rob Mennen in het 
Kruisherenhotel 
Op 1 mei gaven sopraan Janine Kitzen 
en pianist Rob Mennen een concert in het 
prachtige Kruisherenhotel. De bezoekers van 
het livestreamconcert konden onder andere 
genieten van een schitterende verstilde 
versie van het Ave Maria.

Solomon in het Bonnefantenmuseum
De Maastrichtse band Solomon gaf op 15 
mei een concert in het Bonnefantenmuseum. 
Onlangs werd Solomon uitverkozen tot ‘artist 
in residence’ door M-PX, het productiehuis 
van poppodium De Muziekgieterij.

Dominique Paats & Erwin in Café Den Ouden 
Vogelstruys
Accordeonist Dominique Paats en de 
populaire volkszanger Erwin Brepoels 
gaven op 22 mei een concert in Café Den 
Ouden Vogelstruys. De twee verzorgden een 
fantastisch optreden dat werd bijgewoond 
door vele online bezoekers.

Meer...
De komende tijd zal Cultura 
Mosae samen met haar partners 
nog meer livestreamconcerten 
organiseren, dus houd onze 
website en social media kanalen 
in de gaten! 

www.culturamosae.nl / @culturamosae
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