
MAASLANDCENTRUM

Twee weken na start moet deur
weer dicht
Henri Mak had zich zijn eerste weken als uitbater van het
Maaslandcentrum in Elsloo anders voorgesteld. Amper be-
gonnen moest hij op last van de overheid alweer dicht van-
wege het coronavirus.

DOOR NICK BRULS

Hij zegde na 25 jaar zijn baan bij Mammoet op Chemelot op om
zijn ondernemersdroom te verwezenlijken. Een hele tijd aasde
Henri Mak op een leuke kroeg om over te nemen, al was hij wel
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terughoudend. Ook hij had gehoord dat het – zeker sinds het
rookverbod – ‘hard werken, weinig verdienen’ kan zijn als je niet
met evenementen en initiatieven komt.
Toen het Maaslandcentrum op zijn pad kwam, was de keuze snel
gemaakt. Enthousiast geworden door twintig jaar bardiensten
draaien bij vooral voetbalvereniging Heidebloem (en na de fusie
bij Lindenheuvel/Heidebloem Combinatie) in Geleen en spo-
radisch bij evenementen als het Oogstdankfeest in Berg aan de
Maas zette hij de stap naar de horeca definitief.

Zalen

Deze situatie mag niet te lang duren. Na april vermoed ik
dat de periode van sluiting verlengd wordt. Net wanneer
de tijd van bruiloften en communies aanbreekt.
HENRI MAK

Mak kijkt om zich heen en maakt een weids gebaar. „Zeven zalen,
waarvan één enorme. ‘Fuck, dat is groot’, dacht ik toen ik het voor
het eerst zag. 1 maart begon ik als exploitant.” Het Maaslandcen-
trum in het hart van Elsloo is dan ook het epicentrum van het
verenigingsleven in het dorp. Bijna veertig maken er gebruik van,
van het Rode Kruis en koren tot het toneel en de carnavalsclub.
„Ik heb ze nog lang niet allemaal gezien”, zegt Mak. En dat zal ook
nog even duren. Hoewel de wenskaarten met teksten als ‘Gefelici-
teerd met de nieuwe baan’ en ‘Succes’ nog op de toog staan, is ook
het Maaslandcentrum op last van de overheid gesloten tot zeker 6
april wegens het coronavirus.
Hij voelde het al aankomen toen de Zuid-Nederlandse duivenv-
ereniging uit eigen beweging een bijeenkomst van 160 leden an-
nuleerde, terwijl er nog geen maatregelen voor de horeca waren
getroffen. Een dag later volgde het bericht: nú sluiten. Zo kwam
Mak direct in een crisis terecht. „Dat komt natuurlijk heel slecht
uit, al ben ik niet de enige die dit overkomt.”



Zijn mooie plannen kunnen meteen de ijskast in. „Ik wil graag
meer activiteiten overdag. Uit mijn tijd op Chemelot heb ik nog
genoeg contacten. Er is nu alle tijd om die eens te vragen of ze in
de toekomst bij ons willen vergaderen. Dit centrum wordt al jaren
goed gerund en ik wil het nóg beter doen. Maar dan mag deze situ-
atie niet te lang duren. Na april vermoed ik dat de periode van
sluiting verlengd wordt. Net wanneer de tijd van bruiloften en
communies aanbreekt.”
Mak ziet een kettingreactie. „Ik heb te doen met alle ondernemers.
Het hangt aan elkaar vast. Als we hier een koffietafel hebben,
bellen we de bakker. En wat te denken van de ouderen die hier
kwamen en nu zonder vertier zitten? Het is een moeilijke tijd,
maar met mij komt het wel goed als alle ideeën die ik heb ver-
wezenlijkt kunnen worden.”

Opvang
En tot die tijd? „Contacten leggen. En ik ben door de gemeente be-
naderd voor tijdelijke opvang van kinderen met ouders die vitale
beroepen hebben. Daar is dit een perfecte ruimte voor. En tja, die
staat toch leeg. Kun je er maar beter iets goeds mee doen.”


