
 
 
 
 
 
* Magisch Maastricht 
- Vanaf heden kunt U informatie vinden op onze site www.oiw-wyckmaastricht.nl met  
   betrekking tot  Magisch Maastricht in Wyck/Céramique. 
- De slogan voor 2012: ‘ Wyck daar raak je ondersteboven van’ 
  Thema: Authenticiteit, Rust en Uniformiteit 
  Graag willen wij iedereen oproepen om tijdens de Magische periode creatief om te gaan   
  met ‘ondersteboven’, denk bijvoorbeeld aan een aantal items in Uw etalage   
  ‘ondersteboven’ te  plaatsen, of spreuken ‘op zijn kop’ te schrijven.  Diegene met het   
  leukste, origineelste en/of creatiefste uitvoering wordt beloond. Meer info volgt. 
- De Horeca-uitbaters kunnen hun vergunning aanvragen bij Gemeente Maastricht, mocht U  
  een winterterras wensen in deze periode.  In de bijlage van deze e-mail treft U het  
  formulier aan. 
 
* Algemene LedenVergadering 
Voor de O.I.W.-leden: Heeft U het al in de agenda staan? Dinsdag 06 november vanaf 19:00 
uur, Holiday Inn Crowne Plaza. De officiële uitnodiging en agenda volgen spoedig! 
Wilt U meepraten? Maak U dan nu lid van O.I.W. 
 
* Advertenties voor Wyck 
Graag willen wij inventariseren in welke magazines/kranten/ etc. de ondernemers van Wyck 
en Céramique adverteren. Wellicht kan er dan een gezamenlijke afspraak gemaakt worden 
i.v.m. de kosten. U kunt Uw reactie sturen naar info@oiw-wyckmaastricht.nl 
 
* Koopzondagen in december 
Hierbij ter informatie de koopzondagen in december 2012: 02, 09, 16, 23 en 30 
Én Shopping Night zaterdag 22 december tot 20.00 uur 
 
* Debat georganiseerd door Klaor Loch 
U wordt uitgenodigd om deel te nemen in het debat van Klaor Loch. Interesse? Meldt u aan 
via: maastricht@klaorloch.nl. Verdere informatie: zie bijlage 
 
* TOPOS bericht:   
In de bijlage is het ‘voorwerk’ van het boek (titelpagina, voorwoord en inhoudsopgave) in 
opgemaakte vorm te vinden. 
De mogelijkheid bestaat om vooraf op dit rijk geïllustreerde en actuele boek (252 pagina’s) 
in te tekenen tegen een sterk gereduceerde prijs. Het boek gaat Euro 30,= kosten, maar bij 
voorintekening kunt u het boek tegen de vriendenprijs van Euro 15,= ontvangen (exclusief 
verzendkosten). Het boek zal over enkele weken verschijnen. 
In verband met het vaststellen van de oplage zouden wij graag van u willen weten of u van 
dit aanbod gebruik wilt maken. Het boek is een uitstekend gelegenheidsgeschenk voor uw 
vrienden en relaties (Kerstmis komt er binnenkort al weer aan!). Indien u 10 of meer 
exemplaren bestelt, dan wordt uw naam opgenomen op de lijst van personen en instanties 
die de uitgave van het boek mogelijk hebben gemaakt. Graag in uw antwoord aangeven hoe 
u vermeld wilt worden en naar welk adres de boeken gestuurd moeten worden. 
De opbrengst van het boek komt ten goede aan TOPOS, architectuurcentrum Maastricht. 
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* De nieuwe City Film over Maastricht 
Hier kunt u de nieuwste Cityfilm Maastricht bekijken.  De promofilm is tot stand gekomen 
met medewerking van de gemeente Maastricht en het bedrijfsleven. De bedrijven die het 
filmpje hebben gesponsord komen uitgebreid in beeld. Ctrl+klikken voor koppeling op de 
volgende link: http://www.youtube.com/watch?v=IanU3u4dtp4 
 

* Hommage aan Lenie Menten 
Voor meer informatie: ctrl+klik voor koppeling: Wyck brengt hommage aan Lenie Menten 
 
* Cultuur in Céramique 
In de bijlage treft u de agenda november 2012 aan van Centre Céramique. 
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