
 
 
 
 
 
  
  

                                         
Single & Stijl wint Marie Claire Starters Award 2013  
 Het is Sanne Tummers gelukt! Single & Stijl is de trotse en gelukkige winnaar van de 
Marie Claire Starters award 2013. Hiermee won zij o.a. een cheque van EUR. 5.000, =. 
Van harte gefeliciteerd! 
Om deze reden is zij ook tot ‘Ondernemer van de Maand’ uitgeroepen. Zij heeft mede 
Wyck landelijk op de kaart gezet. Meer weten? http://www.singleenstijl.nl/

Maandag 28 oktober jl. heeft de Algemene 
Ledenvergadering O.I.W. plaatsgevonden in Kumulus. Wat stond er op de agenda? De 
nieuwe structuur van het bestuur met werkgroepen; de presentatie van ZoWyck een on- 
and offline, tevens een presentatie over de Tram-Vlaanderen-Maastricht. Alle 
presentaties en de notulen zijn te bekijken via deze link 
Wilt u trouwens meer doen in Wyck, meldt u zich dan aan voor een werkgroep via 
info@oiw-wyckmaastricht.nl 

Nieuwe leden 
Wij heten de volgende ondernemers van harte welkom in onze vereniging. 
Le Bon Choix, De Verrassing beiden in de Rechtstraat, Timing in de Wilhelminasingel, 
Paradigit Retail in de Avenue Céramique, Bouchon d’en Face en Steakhouse Carnal: 
beiden in de Wycker Brugstraat. 
Ook heeft Le Bon Choix een ‘deal’ gesloten waarbij u op vertoon van uw pasje 10% 
korting ontvangt. Kijk gerust naar www.lebonchoix.nl 
 

http://singleenstijl.us5.list-manage.com/track/click?u=fb6dfc51a76a507221a13f875&id=c874dcc131&e=72c1917e4a
http://www.singleenstijl.nl/
http://www.singleenstijl.nl/
http://www.oiw-wyckmaastricht.nl/alvs/
mailto:info@oiw-wyckmaastricht.nl
http://www.lebonchoix.nl/


  
Estafette Maastricht in de Rechtstraat viert dit jaar haar 10 jarig bestaan. Van harte 
gefeliciteerd! 

 
Er waren maar liefst 5 genomineerden uit Wyck bij ‘Maastrichtse Toppers 2013’!!!  
http://caesus.nl/, http://www.de-verrassing.com/, http://www.verwondering.nl/, 
http://www.bouchondenface.nl/, http://www.tastythai.nl/. Allen van harte 
gefeliciteerd met jullie nominatie! 
Tasty Thai heeft de horecaprijs gewonnen.” Is een nieuw horecaconcept in de 
Rechtstraat. Raymond Schuimer nam de prijs gisteravond mede namens zijn vrouw in 
handen. De onderneming heeft inmiddels plannen voor een tweede vestiging” 
 

Uitnodiging 
De fractie van het CDA Maastricht nodigt u uit voor de bijeenkomst op 26 november 
welke in het teken staan van het lokale midden- en kleinbedrijf. 
Oprichter Albert Berghof van Coffeelovers, Gerechtsdeurwaarder Ramona Batta en 
Wibo Feijen (CEO Steel Solutions) verzorgen tijdens deze bijeenkomst een korte 
inleiding, waarna er voldoende tijd is voor vragen en discussie. 
 U kunt uw ticket á EUR. 19,95 bestellen via http://bit.ly/cdalunch 
Tijd: 12:00 – 13: 30 uur 
Locatie: Hotel van der Valk, Nijverheidsweg 35, Maastricht 

Ook O.I.W. sponsort dit jaar weer voor de intocht 
Sinterklaas. Wenst u ook te sponsoren, neem dan gerust contact op met 
gthelosen1@gmail.com  

http://caesus.nl/
http://www.de-verrassing.com/
http://www.verwondering.nl/
http://www.bouchondenface.nl/
http://www.tastythai.nl/
http://bit.ly/cdalunch
mailto:gthelosen1@gmail.com


Toneelgroep Maastricht speelt Wolfshuilen: Op zaterdag 30 
november 2013 gaat in de Bordenhal, de thuisbasis van Toneelgroep Maastricht, 
Wolfshuilen in première, een tekst en regie van Judith de Rijke. Een spannend 
familiedrama waarin tragiek, humor en actualiteit samenkomen. Wolfshuilen speelt van 
27 november t/m 22 december in de Bordenhal en zal van 18 januari tot en met 27 
maart 2014 op tournee gaan door Nederland.  
Wilt u meer weten, bekijk dan de site van http://www.toneelgroepmaastricht.nl/ 

 Informatie over het Broodfonds 
Wij werden door een O.I.W. lid gewezen op het Broodfonds Het is een soort collectieve 
arbeidsongeschiktheidsverzekering voor en door ondernemers. Voor meer informatie 
kunt u hun site bekijken: www.broodfonds.nl  
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