
 

 

Dinsdag jl. was een geslaagde ondernemersborrel. Tevens was er een  
goede discussie m.b.t. Tram Vlaanderen-Maastricht.  
HET IS ‘5-VOOR-12’. Schrijf uw persoonlijke brief naar de raadsleden 
om tégen het tracé van de tram te zijn. Laat hun geen overhaaste  
beslissingen nemen!! 
Op 18-02 is de raadsvergadering 17:00 uur. Het comité ‘Op het Goede 
Spoor’ roept iedereen op om naar de raadszaal te gaan. Het is de 
bedoeling met het eerder naar Maastricht gehaalde tramspandoek acte  
préséance te geven. We zouden ze een prettige reis naar de verkiezingen 
kunnen wensen... Dit kan alleen als er genoeg 'personeel' is.  Meer  
informatie via ophetgoedespoor2013@gmail.com 
Kijk het filmpje via:  O.I.W. borrel bij Designhotel Maastricht 11-2-2014 
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Welkom nieuwe O.I.W. leden: Ut Glaashoes, Joyería, Tizia Jewels and Art, 
Belle Mani, Café Wyck, Medsen Apotheek Wyck, King Group bv, Ruyters 
Woningmakelaardij bv. Wilt u meer weten over de O.I.W. leden? 
http://www.oiw-wyckmaastricht.nl/wat-doen-wij/leden/ 
 

 
 

Nieuwe deal: de nieuwe ondernemers in Koffie- en Theezaak Simon Lévelt 
hebben een ‘deal’ afgesloten, waardoor u nu ook bij hun met uw 
lidmaatschapspasje uw inkopen kunt doen: 10% op alle bestedingen. Meer 
informatie via: http://www.simonlevelt.nl 
 

 

Ondernemer van de maand februari is Douwe Egberts. Lees de motivatie 
via: http://www.oiw-wyckmaastricht.nl/media/ondernemer-van-de-
maand/ 
 

 

 

Wilt u Constance Coenegracht als aspirant voorzitter een beetje leren 
kennen? Luister naar het interview bij Maastricht FM via 
http://www.mixcloud.com/MaastrichtFM/vrouwekul-ondernemersver-
wijck-eerste-uur-30-januari/ 

 

 

 
Uitnodiging: Op maandag 24 februari a.s. is de derde stadsavond in het 
historische Stadhuis, Markt 78. De ontvangst is vanaf 19.00 uur. Het 
programma start om 19:30 uur en is naar verwachting rond 21.45 uur 
afgelopen. De avond is in ieder geval voor iedereen die zich betrokken 
voelt bij de binnenstad 
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Berichten van VVV Maastricht: -De ‘Maastricht Brochures 2014’ zijn er. 
Wilt u ook extra zichtbaar zijn in deze brochures? -‘During TEFAF’: Wilt u 
ook 650.000 views voor slechts €295,-? Neem dan in beide gevallen 
contact op met Laura Damoiseaux, Afdeling Marketing & Communicatie 
T +31 (0)43 328 0835 E: laura.damoiseaux@vvvmaastricht.nl 

 

 

 
Hebt u zin om op een gezellige en gezonde manier in contact te komen 
met buurtbewoners uit Wyck en omgeving?  Elke dinsdag organiseert 
Audrey Sondeijker, van 14.00 tot 14.45 uur een wandeling langs de 
Maas. Loopt u mee? Meer informatie kunt u opvragen via: 
audrey.sondeijker@gmail.com 
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