
 
 

 
 

 
 * Hebt u al gestemd voor de Sfeervolste Winkelstraat van 
Nederland? 

 
Stemmen kost minder dan 1 minuut! “Klik hier!” Er kan nog tót 14 

december gestemd worden. 19 december is de winnaar bekend. 
Vriendelijke oproep om al uw bekenden deze link door te sturen, zodat 

ook zij hun stem kunnen uitbrengen. Klik op de volgende link: “Meest 
sfeervolle winkelstraat’’ 
 

*Magisch Maastricht 

 
Het seizoen is geopend! Loop gezellig door Magisch Wyck. Dit jaar kunt u 

er voor het eerst uw kerstboom kopen en wel op de Ruiterij. Op vertoon 
van de O.I.W. pas krijgt u 10% korting op uw kerstboom. 
Afhankelijk van de grootte van de boom kosten deze gemiddeld €25, - tot 

€60, -. 
 

 
 
 

 
 

 

http://www.surveygizmo.com/s3/1094142/StemopMeestsfeervolleWinkelstraat
http://www.telegraaf.nl/uitwinkelen/sfeervolle_winkelstraat/
http://www.telegraaf.nl/uitwinkelen/sfeervolle_winkelstraat/


 
* Ondernemer van de Maand 

 
Drogist Jaspers en Zoon is uitgeroepen tot ‘Ondernemer van de Maand’  

Breed en trouw klantenpubliek, stoïcijns voor invloeden van huidige snelle 
tijd, klantgericht, geduldig, heel uitgebreid assortiment, een typische zaak 

voor Wyck! Hij is van de 4e generatie, sinds de jaren 20 gevestigd in 
Wyck (daarvoor in Kleine Staat) 
Hebt u een kandidaat voor ‘Ondernemer van de Maand’ in 

Wyck/Céramique? Mail uw motivatie naar info@oiw-wyckmaastricht.nl  
 

* De wensenlijst van Wyck en Céramique 

 
Wij hopen dat onze dromen en wensen uitkomen. Om een idee te krijgen 

waar O.I.W. zich onder andere voor inzet kunt u kijken op onze site  
“www.oiw-wyckmaastricht.nl” 

Het nieuwste project: In samenwerking met Stichting Cörversplein, Buro 
van Roijen en O.I.W. wordt er gewerkt aan een nieuw project in Wyck: 
Herinrichting van het Cörversplein. Er is een schitterend filmpje van 

gemaakt, klik op de volgende link: 
“http://tuinontwerplimburg.com/portfolio/corversplein/” 

 
 

 
 

mailto:info@oiw-wyckmaastricht.nl
http://www.oiw-wyckmaastricht.nl/
http://tuinontwerplimburg.com/portfolio/corversplein/


* Boete in Wyck! 

 
zie Facebook van Bartels Promotion: 
Fijn, sta je de Per se Wyck in te laden, ga je ff naar de toilet, kom je 

terug, staan ze te schrijven. Ik zeg sorry ben ff aan het inladen dat zien 
jullie toch. Ja zegt ze maar dat moet direct en u staat er al een tijdje. Hup 
€ 85,-. Moet ik hem op de vooruit doen, zei ze. Want ik stond met de doos 

in mijn handen. Tuurlijk zeg ik, en bedankt. Maar lekker rustig blijven 
want Per se Wyck is mooi geworden. Ik kon het niet laten en riep haar 

nog na; ik zal ook eens een leuk artikeltje over jullie schrijven. Mijn eigen 
schuld die bon, maar wel erg kinderachtig. 
Het O.I.W. roept alle ondernemers in Wyck en Céramique op om een 

bijdrage te leveren aan deze boete. De maat is vol!  
 

* Ontvangen van Magisch Maastricht Team: 

 
Wilt u gratis mee helpen om Magisch Maastricht te promoten? Dat kan: 
Hoe? Door ook úw communicatiekanalen in te zetten om Magisch 
Maastricht duidelijk zichtbaar te maken en zo uw steentje bij te dragen 

aan de promotie van het winterevenement in Maastricht. Maak hierbij 
gebruik van onderstaande promotiemiddelen.  

Het is nog mogelijk om via onderstaand bestelformulier een gratis 
promotiepakket bestellen bestaande uit:  
- Folders Magisch Maastricht  

- Poster Magisch Maastricht 
- A3 poster  

Na uw bestelling kunt u het promotiepakket zelf kan komen ophalen bij 
VVV Maastricht (Kleine Staat 1, Maastricht).   
Interesse? 

“Download hier het bestelformulier promotiepakket Magisch Maastricht 
2012 >>  

 
 
 

 
 

http://www.vvv-maastricht.eu/upload/div/bestelformulier_promopakket_magisch_maastricht2012.pdf
http://www.vvv-maastricht.eu/upload/div/bestelformulier_promopakket_magisch_maastricht2012.pdf


* Cultuur 

 
Te zien in Centre Céramique: “Lezen met een zachte G”. Bekende 
Limburgers met hun favoriete boek fotografie Ruben Reehorst  

van 11 december 2012 tot  30 maart 2013. Voor meer informatie kunt u 
terecht op www.centreceramique.nl” 

 
* Publiciteit 
Het O.I.W. heeft samengewerkt met Centrummanagement Maastricht en 

Chapeau! Dit heeft geresulteerd in het volgende: 
“http://www.oiw-wyckmaastricht.nl/wp-content/uploads/2011/09/ch6-

wyck-redactioneel-05a.pdf” 
Ook ú kunt meedoen in het meer profileren van uw onderneming. Zowel 
Chapeau! Magazine, contact gegevens: 

bianca.lotz@chapeaumagazine.com  
Als in Tops Shops Holland/X-clusive Magazine, contact gegevens: 

v.severijns@top-shops.nl  
Zeker met het zgn. Tefaf-nummer, krijgt uw advertentie veel aandacht. 
Deze oplage wordt n.l. eveneens in het Engels vertaald voor alle 

buitenlandse gasten welke Maastricht komen bezoeken! 
  

* Uitnodiging 

 
- Uitnodiging Kerstborrel, dinsdag 11 december a.s. Gastheer:  
Hester Vankan Locatie: tapas  Restaurant Los Amigos, 
Cörversplein 9. 

De kerstdagen staan voor de deur, dat betekent drukke tijden. 
We zouden graag met u het glas willen heffen op het afgelopen jaar. 

Tijdens deze Kerstborrel kunnen we elkaar, als collega-ondernemers, fijne 
kerstdagen toewensen. Per slot van rekening zijn we ondernemend in het 
mooie en levendige Wyck. Een leuk moment om elkaar te treffen. 

Deze Kerstborrel geeft u daar de gelegenheid toe. 
Vanaf 17.30u bent u van harte welkom. Natuurlijk kunt u na sluitingstijd 

van uw winkel nog aansluiten, want de borrel duurt tot 20.00 u. 
De wijnen worden verzorgd door de Wienkontor R55. 
Voor meer info: bartelspromotion@gmail.com of 06-142 74 952       

 
 

 
 
 

http://www.centreceramique.nl/
http://www.oiw-wyckmaastricht.nl/wp-content/uploads/2011/09/ch6-wyck-redactioneel-05a.pdf
http://www.oiw-wyckmaastricht.nl/wp-content/uploads/2011/09/ch6-wyck-redactioneel-05a.pdf
mailto:bianca.lotz@chapeaumagazine.com
mailto:v.severijns@top-shops.nl
mailto:bartelspromotion@gmail.com


- Bijeenkomst: Koopzondagen -Onmisbaar of Onnodig? 
Maandag 17 december, Van der Valk Hotel Maastricht, van 20:00 tot 

22.30 uur 
Entree: gratis 

De huidige kabinetsplannen geeft de gemeentes de vrije hand om te 
bepalen of zij het fenomeen ‘koopzondagen’  in stand houden of de 
winkeltijden volledig vrijgeven.  

Door de huidige crisis geven veel voorstanders aan dat dit positief is voor 
de omzet van de winkeliers en dat wij er, vanwege de '24-uurs economie' 

ook niet meer om heen kunnen. Maar hoe zit het met de ondernemers 
zonder personeel? Het personeel zelf en de binnenstad bewoners? 
Over een paar maanden zal de Gemeenteraad in Maastricht stemmen over 

het wel of niet vrijgeven van de winkeltijden en wij horen graag uw 
mening hier over! 

Het CDA organiseert deze discussie avond met inleiders uit verschillende 
hoeken van de samenleving om hun argumenten voor of tegen kort toe te 
lichten. Naar aanleiding van de inleidingen, zal een discussie plaatsvinden. 

De bevestigde inleiders zijn: 
Jeroen Rossen (lid themagroep Lokale Economie): analyse noodzaak 

verruiming winkel-openingstijden 
mevr. Kitty Huntjens (CNV Dienstenbond): belangen werknemers 

de heer Bart Vijgen (Zerbinotto) tegenstander verruiming openingstijden   
de heer Peter Otten (bewoners binnenstad) 
de heer T. Harmes (directeur Selexyz): voorstander verruiming 

openingstijden 
mgr. dr. A.M.W.J. Kurris (pastoor OnzeLieveVrouwekerk): 

U bent (ook als niet CDA-lid) van harte welkom! U kunt zich opgeven door 
hier uw naam achter te laten:  
http://bit.ly/cdabijeenkomst of https://www.facebook.com/events/172275

059585792  
 

Meerdere berichten inzake Koopzondagen: Klik voor meer informatie 
op de link: 
- http://www.tegenverruiming.nl/nieuws/03-01-2012-onderzoek-

amsterdam-vooral-winkelketens-profiteren-van-koopzondag-502.html  
- “http://www.l1.nl/economie/198401-bw-maastricht-wil-winkels-iedere-

zondag-
open?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:
+l1/nieuws+(L1+Nieuws)#.ULZMBGjHfPc” 

-“http://www.dichtbij.nl/maastricht/zakelijk/artikel/2563257/video-
iedere-zondag-koopzondag-maakt-maastricht-kapot-de-noodkreet-van-

een-kleine-ondernemer.aspx “ 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

http://bit.ly/cdabijeenkomst
https://www.facebook.com/events/172275059585792
https://www.facebook.com/events/172275059585792
http://www.tegenverruiming.nl/nieuws/03-01-2012-onderzoek-amsterdam-vooral-winkelketens-profiteren-van-koopzondag-502.html
http://www.tegenverruiming.nl/nieuws/03-01-2012-onderzoek-amsterdam-vooral-winkelketens-profiteren-van-koopzondag-502.html
http://www.l1.nl/economie/198401-bw-maastricht-wil-winkels-iedere-zondag-open?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+l1/nieuws+(L1+Nieuws)#.ULZMBGjHfPc
http://www.l1.nl/economie/198401-bw-maastricht-wil-winkels-iedere-zondag-open?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+l1/nieuws+(L1+Nieuws)#.ULZMBGjHfPc
http://www.l1.nl/economie/198401-bw-maastricht-wil-winkels-iedere-zondag-open?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+l1/nieuws+(L1+Nieuws)#.ULZMBGjHfPc
http://www.l1.nl/economie/198401-bw-maastricht-wil-winkels-iedere-zondag-open?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+l1/nieuws+(L1+Nieuws)#.ULZMBGjHfPc
http://www.dichtbij.nl/maastricht/zakelijk/artikel/2563257/video-iedere-zondag-koopzondag-maakt-maastricht-kapot-de-noodkreet-van-een-kleine-ondernemer.aspx
http://www.dichtbij.nl/maastricht/zakelijk/artikel/2563257/video-iedere-zondag-koopzondag-maakt-maastricht-kapot-de-noodkreet-van-een-kleine-ondernemer.aspx
http://www.dichtbij.nl/maastricht/zakelijk/artikel/2563257/video-iedere-zondag-koopzondag-maakt-maastricht-kapot-de-noodkreet-van-een-kleine-ondernemer.aspx


* VVV Maastricht 

       
       Het Marketing Activiteiten plan 2013 is te downloaden via   

       “www.vvv-maastricht.eu/praktisch/zakelijk”  
       Download hier rechtstreeks het Marketing Activiteiten plan 2013 >> “ 

       Indien u hierover vragen of opmerkingen heeft, dan kunt u rechtstreeks      
       contact opnemen met VVV Maastricht 

 

  

* LET OP 
Het volgende bericht is binnengekomen bij het secretariaat. Wenst u meer 

informatie te ontvangen, laat het mij gerust weten. Neem het volgende 
vooral serieus: Stuur deze waarschuwing z.s.m. door aan uw familie, 
vrienden en contacten! 

Wees de komende dagen zeer alert op mailen met bijlage getiteld: 
'Postcard From Hallmark’, ongeacht van wie je deze ontvangt. Het bevat 

een virus dat een Postcard Image opent, dat de hele harde (C) schijf van 
je computer aantast. 
 

* Ontvangen bij het O.I.W. secretariaat 
- Kamer van Koophandel: Wat verandert er voor u in 2013? 

2012 was een politiek zeer turbulent jaar. Een jaar waarin je 
normaalgesproken niet al te veel wetsvoorstellen mag verwachten.. 

Onder druk van de Europese begrotingsregels kwam er via het 
Lenteakkoord en Prinsjesdag 2012 toch nog een behoorlijk 
bezuinigingspakket voor 2013 op tafel. Wat betekenen al deze plannen nu 

voor ondernemers?...”Lees meer” 
- BinnenstadService: 

City Marketing en Promotie met behulp van Binnenstadservice. 
De afgelopen maand heeft Binnenstadservice in twee steden een 
overeenkomst gesloten met de VVV en City Promotion partijen. Hierdoor 

is in Dordrecht en Maastricht een belangrijke stap gezet in het vormgeven 
van een bijdrage aan de lokale uitstraling, een stevige verankering in het 

lokale netwerk. 
In Dordrecht is dit direct bij de opstart gerealiseerd. Een mooie en 
zichtbare klant direct bij  de aftrap wenst ieder stad zich wel. In 

Maastricht is dit het resultaat van een contact dat reeds meer dan een 
jaar bestaat en waar de VVV nu ook de stap gezet heeft. De vele 

distributie vragen, opslag en mailing kunnen in Maastricht en omgeving 
kunnen op een goede manier worden aangeboden, mede dankzij de 
samenwerking met Interne Bedrijfspost. 

Samenwerking met deze organisaties is elke stad waar mogelijk aan te 
raden. Het zorgt voor Binnenstad direct voor een brede zichtbaarheid in 

de stad. Voor ervaringen met deze organisaties kan contact worden 
opgenomen met onze vestigingen in Dordrecht en Maastricht. 
 

http://www.vvv-maastricht.eu/praktisch/zakelijk
http://www.vvv-maastricht.eu/upload/div/vvvmaastricht_marketingactiviteitenplan2013.pdf
http://lyris.kvk.nl/t/10122765/7891278/9791/259/

