
 
 
 
 
 
 
 
 

12 juni a.s. bezoekt het nieuwe Koningspaar Maastricht. 
Ze worden tussen 09:00 en 10:00 uur ontvangen door het college. Er vinden dan ook 
diverse activiteiten plaats aan de Maasoevers. 
 
O.I.W. 

5 juni a.s. komen de O.I.W. leden bij elkaar om samen te praten over 
‘Koopzondagen: Hoe nu Verder?’ Ondernemers kunnen onderling bespreken hoe we 
Wyck bruisend houden; door eventueel de koopavond te verplaatsen?; door 
gezamenlijke acties uit te voeren?;  Hoe gaan we verder om, met de verruiming van de 
winkeltijden? 
Wordt ook lid van O.I.W. en kom samen met ons brainstormen 

Ook in Wyck worden de Cultuurzomer-vlaggen 
opgehangen. O.I.W. heeft i.s.m. VVV er voor kunnen zorgen, dat ook de Rechtstraat 
‘gevlagd’ wordt.   

Het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 06 mei jl. is te lezen 
via onze site: http://www.oiw-wyckmaastricht.nl/ 
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Social Media 

Charlzz BV laat een onderzoek uitvoeren op het gebied van social 
media. Hiervoor is ook uw mening van belang. Daarvoor willen wij u vriendelijk vragen 
mee te doen aan deze enquête. Dit neemt slechts één minuut van uw tijd in beslag en is 
strikt anoniem. U kunt aangeven of u de resultaten van het onderzoek wilt ontvangen.  
Link naar de enquête: klik hier 
    

Oproep van VVV Maastricht: SAMEN promoten!  
De Gemeente Maastricht en VVV Maastricht willen ook tijdens Cultuurzomer Maastricht 
weer zoveel mogelijk partijen stimuleren om SAMEN te werken op het gebied van 
marketing communicatie en deze campagne te adopteren om zo samen bezoekers te 
verleiden om (langer) in Maastricht te verblijven tijdens de zomer. Zet ook úw 
communicatiekanalen in! Denk hierbij aan het vermelden van het 
campagnebeeld/logo van Cultuurzomer Maastricht op flyers, programmaboekjes, 
advertenties, posters etc. en het plaatsen van banners, tekst en uitleg en een link 
naar www.cultuurzomermaastricht.nl Plaats uw banner op de homepage van dé 
Cultuurzomer website (www.cultuurzomermaastricht.nl ) vanaf €195,- per maand en 
zet uw onderneming deze zomer extra in de kijker! Klik hier voor meer informatie >>  
Bent u nog niet lid van VVV Maastricht en wilt u dit wel graag worden of meer 
informatie ontvangen over de voordelen van het VVV Maastricht lidmaatschap? Neem 
dan contact op met VVV Maastricht, Laura Damoiseaux, 
E: laura.damoiseaux@vvvmaastricht.nl 
Altijd Maastricht: 7 dagen per week open. Vraag de gratis toolkit aan! VVV Maastricht 
biedt u hiervoor graag een gratis digitale toolkit aan. Deze kunt u aanvragen per email 
via promotie@vvvmaastricht.nl  
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