
 
 
 
 
 
 * Wycker Brugstraat wéér in de TOP 5 

YES WE CAN! Weer is de Wycker Brugstraat genomineerd en staat 
hiermee in de TOP 5 om gekozen te worden tot wederom NUMMER 1 
'Sfeervolste Winkelstraat van Nederland'. 

U kunt uw stem uitbrengen tot 14 december. DOE HET NU!  
En vraag uw gehele vrienden-, familie- en zakelijke kring om met ons mee 

te stemmen  
Link: “www.bit.ly/wijzijndemooiste” 
Maastricht Dichtbij heeft een mooi filmpje gemaakt: 

“http://maastricht.dichtbij.nl/shopping/video-wycker-brugstraat-kan-
opnieuw-meest-sfeervolle-straat-nederland-worden” 

 
* Extra ALV 
Heeft u maandag 03 december nog in uw agenda staan?  

Extra Algemene Leden Vergadering i.v.m. de wijziging statuten 
19:30 uur bij kantoor van O.I.W., Ruiterij 3A 

Alleen leden kunnen stemmen. 
 
* Magisch Maastricht   

In 2012 wordt Wyck/Céramique geweldig mooi verlicht, dankzij de 
medewerking van Centrummanagement Maastricht. 

Verder hebben we het samen met de verschillende ondernemers mogelijk 
gemaakt om het volgende te realiseren in 2012: 

- Op de Ruiterij kunt u uw verse kerstboom gaan kopen. O.I.W. leden 
krijgen 10% korting op vertoon van hun pasje. Dit plein wordt gezellig 
aangekleed met een winters terras, een koffiebar waar ook o.a. heerlijke 

verse soep te verkrijgen is. Vanaf 06 december wordt dit nieuwe 
verkooppunt in Maastricht geopend.  

 
Tevens wordt de alom bekende ‘Percée’ kiosk op de Ruiterij geplaatst. 
Hieronder treft u de culturele invulling aan: Kijk voor het actuele 

programma op:  
“www.magischmaastricht.nl” 

13/12: 19.30 - 20.00 uur: Harmonie St. Joseph Saxofoonquintet 
15/12: 14:00 uur Flashmob 
           16.00 - 16.30 uur Ghesellen van den Sanck 

16/12: 14.00 - 14.45 uur en 15:0-16:15 uur Vocal Group Get Real 
20/12: 19.00 - 19.30 uur Nachtwacht Baeker Kleppermen 

22/12: 14.00 - 14.30 uur,15:00-15:30 uur, 16:00-16:30 uur Vocal 
Quartet More 
23/12: 11.00 - 12.00 uur Hanneke Koene: verhalen voor kinderen 

           15.00 - 16.00 uur Jet van der Pluijm: verhalen verteller 
           16.00 - 16.30 uur De Wieker Hofzengers 

29/12: 16.00 - 16.30 uur Fanfare St. Cornelius Borgharen 
30/12: 11.00 - 12.00 uur Hanneke Koene: verhalen voor kinderen 
           15.00 - 16.00 uur Jet van der Pluijm: verhalen verteller 
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- Op de Percée presenteren we de glazen ‘Pop-up Box’. Hierdoor ontstaat 

de mogelijkheid  om binnen in de box een presentatie te maken voor 
passanten en winkelend publiek. We willen hiermee bereiken dat meer 

publiek nieuwsgierig word naar Wyck. 
Een aantal ondernemers uit de Wyckse retail branche hebben bedacht om 
tijdens de kerstperiode een thema te etaleren. Op een abstracte manier 

speelt er zich tussen 30 november en 2 januari een kerstdiner af (niet 
letterlijk). Iedere participant krijgt de kans om hun waar hierin te tonen 

om zo aan passanten en geïnteresseerden te laten zien wat er in Wyck te 
krijgen is.  
Dit zijn de deelnemers: Mestrini Occhiali, Stijl Wyck, Sandro Ferrone,  

Piedi d'Oro e Piu, De Joffers, Kris Wolf, Max, Mi Pasion, Lendfers ID, De 
Rozengaard, Mayfair. 

 
* Positieve reactie Gemeente Maastricht 
N.a.v. een ingezonden e-mail van één van onze leden (zie Nieuwsbrief 

10.45) hebben wij een positieve reactie ontvangen van Gemeente 
Maastricht: 

“We hebben kennis genomen van uw mail met betrekking tot het 
onderhoud van Wijck. Vanwege klachten eerder dit jaar is het 

schoonmaakregime in de loop van 2012 aangepast, sindsdien hebben ons 
minder klachten bereikt dan voorheen. Ook uit de door externen 
uitgevoerde monitoring is niet gebleken dat er problemen zijn met 

betrekking tot het onderhoud en netheidsbeeld in deze wijk. Om de 
daadwerkelijke aard en omvang van de door u geschetste problemen in 

beeld te krijgen zullen we intensiever gaan monitoren, dit met name in de 
weekenden. Op basis daarvan zullen we beoordelen in hoeverre er 
maatregelen genomen moeten worden. Wel kunnen we al onderzoeken in 

hoeverre er een verdergaande samenwerking met de Masters mogelijk is.” 
Inmiddels staat dan ook een afspraak gepland. 

 
* Gelezen 

“SERIE: Op weg naar 2018: ‘t Wiecker Tribbenaol” 

 
* Algemene informatie 

Via A2 Voortgangsberichten willen wij u eveneens informeren over de 
wegafsluitingen en omleidingen die gelden in de nacht van zaterdag 1 op 

zondag 2 december, in verband met asfaltwerk bij Geusselt en 
Europaplein: 
“http://www.a2maastricht.nl/page.aspx?id=1828” 
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