
 
 
 
 
 
 * Deals via O.I.W. 

De O.I.W. leden hebben onlangs de nieuwe lidmaatschapspas ontvangen. 
Graag willen wij u attent maken op de deals. Deze zijn te vinden onder via  
“Ondernemers Initiatief Wyck (O.I.W.) - Maastricht “ onder voordelen.  

Zo willen wij graag bewerkstelligen dat ondernemers in Wyck/Céramique 
onderling hun inkopen doen en diensten inroepen. 

Bent u lid en wilt u eveneens een ‘Deal’ maken, stuurt u dan een bericht 
naar info@oiw-wyckmaastricht.nl 
 

* Rechtstraat staat in TOP 15 ‘Leukste Winkel en Winkelstraat in 
Nederland’ 

Tot 2 januari 2013 kan er op alle genomineerde winkels en winkelstraten 
gestemd worden om 10.00 worden dan de laatste vijf genomineerden 
bekendgemaakt. Vervolgens zullen alle e-mailadressen weer worden 

vrijgegeven en kan er nogmaals een stem worden uitgebracht. 
 “http://www.nlstreets.nl/NL/award/2012/stemmen/” 

Momenteel staat de Rechtstraat in de TOP 15!!! 
 
* Rechtstraat genomineerd in TOP 5 ‘Sfeervolste Winkelstraat in 

Nederland’? 
Vanaf deze week zou de TOP 5 bekend zijn. Houdt de volgende site in de 

gaten om te kunnen stemmen. Dit is mogelijk tot 14 december: 
“http://www.telegraaf.nl/uitwinkelen/” 

 (momenteel is de TOP 5 helaas nog niet bekend) 
 
* Gelezen 

Doorlopend nieuws over Tram Maastricht Vlaanderen:  

- “Maastrichtse hotelier vreest voor voortbestaan bedrijf bij doorgaan 

tram Maastricht-Hasselt” 

- “Nog veel vragen over tram Hasselt-Maastricht” 

- “Stadsbelangen: alle grote projecten voorlopig uitstellen in verband met 

regeerakkoord” 
- “Wethouder Willems ruimt weesfietsen bij station” 
 

- Maastricht en dus ook Wyck weer landelijk ‘op de kaart’. Lees voor meer 

informatie: “Beroordelingsite Zoover: alleen maar vriendelijke mensen in 

Maastricht” 
- Krantenartikel in ‘de Limburger’ over de aanloopstraten: zie bijlage 
 
* Free Publicity 

Hartelijk dank Paul Pinxten van WeekInWeekUit voor de gratis 
advertentie. Voor meer informatie klik op de volgende 

link:  “http://issuu.com/weekinweekuit/docs/web” 
De agenda verschijnt woensdag in 6000-voud, en is op het net te zien   
Graag attenderen wij u op pagina 12 en 13, de spread. 
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* U wordt uitgenodigd  
- in Centre Céramique: Zondag 9 december opent in Centre Céramique 

de tentoonstelling  ‘Lezen met een zachte G’, een fototentoonstelling met 
66 portretten van bekende Limburgers met hun favoriete boek. Deze 

tentoonstelling is het laatste evenement van Centre Céramique in het 
kader van het 350-jarig jubileum van de Stadsbibliotheek Maastricht. 
De foto’s gemaakt  door Ruben Reehorst Maastricht (1982), die op deze 

manier een kijkje geeft in de leeswereld van de geportretteerde. Eens in 
de twee jaar geeft Centre Céramique een dergelijke opdracht aan jong 

Limburgs fotografietalent. 
Graag willen zij u uitnodigingen om bij de feestelijke opening van deze 
tentoonstelling aanwezig te zijn. 

Het programma is als volgt: 
14.00u inloop 

14.30 welkomstwoord Carin Klompen,  hoofd Stadsbibliotheek Maastricht 
14.35 toespraak Eric Wetzels (directeur Centre Céramique) 
14. 45 Leon Verdonschot  (schrijver, columnist, presentator) zal de 

favoriete boeken van de geportretteerde bekende Limburgers bespreken 
en duiden. 

Live muziek van Muddy Songs met pianist Mike Roelofs en zanger Tejo 
Verstappen. 

- Young Entrepreneurs Maastricht woensdag 28 november is er weer 
een nieuwe editie. Het begint om 19:00 in Hotel Derlon. Dit maal zal 
ondernemer Maurice Lambriex een presentatie geven. Achteraf is er een 

ondernemersborrel om ideeën uit te wisselen.  
- Topos bijeenkomst Op maandagavond 10 december 2012 een speciale 

bijeenkomst gewijd aan het thema: ‘Ruimtelijke kwaliteit als waarde bij 
uitstek van een gemeente’. 
De bijeenkomst wordt gehouden in het Coffeelovers De Annex op Plein 

1992 te Maastricht en begint om 20.00 uur. 
Na de lezingen: discussie met de zaal. 

Na afloop: gezellig samenzijn. 
Toegang: gratis 
Voor meer informatie en voor aanmelding: “NIEUWS | toposmaastricht.nl” 

 

http://www.toposmaastricht.nl/

