
 
 
 
 
 
 Ontwikkeling in Wyck 

Persbericht: “Opening Specsavers in Wyck: In 2003 opende Specsavers 
voor het eerst haar deuren aan de Wolfstraat 12. Nu, bijna tien jaar later, verhuist de 
winkel per 23 februari naar een pand aan de andere kant van de Maas, aan de Wycker 
Brugstraat 23. Voor eigenaar en opticien, Eric van Baars, een mooie start van het jaar. 
“In de afgelopen jaren hebben we niet stilgezeten. Continu zijn we bezig geweest met het 
verbeteren van ons concept: professionele oog- en hoorzorg tegen een betaalbare prijs. 
We zijn ontzettend blij met deze nieuwe locatie. Hiermee zetten we de puntjes op de i en 
komen onze monturen nog beter tot hun recht. Ik ben ervan overtuigd dat onze klanten 
de winkel in Wyck ook weten te vinden. ” (foto: Maurice Moers) 

Lin-O-Lux Kousenhuis opent haar deuren na de verbouwing, nu 
neemt de 4e generatie het over. Lees meer via: Na 89 jaar stapt vierde generatie in Het 
Kousenhuis (bron: Maastricht Dichtbij) 

De aanvraag ‘Concept Groene Fietsenstalling’ is ingediend bij 
Gemeente Maastricht.  
 
Besparen in uw eigen onderneming 

U kunt jaarlijks fors besparen op uw eigen energierekening. U 
bent van harte welkom bij de informatie avond op 26 februari, 18:00 uur, Selexyz 
Dominicanen. Daar laten we zien hoeveel u kunt besparen en welke bijdrage dat kan 
geven voor een beter milieu. 
Lees o.a. meer via: Maastrichtse winkeliers kunnen fors besparen op energie 
 
 

http://www.dichtbij.nl/maastricht/zakelijk/artikel/2631807/na-89-jaar-stapt-vierde-generatie-in-het-kousenhuis.aspx
http://www.dichtbij.nl/maastricht/zakelijk/artikel/2631807/na-89-jaar-stapt-vierde-generatie-in-het-kousenhuis.aspx
http://www.dichtbij.nl/maastricht/zakelijk/artikel/2631642/maastrichtse-winkeliers-kunnen-fors-besparen-op-energie.aspx
http://www.dichtbij.nl/maastricht/zakelijk/artikel/2631642/maastrichtse-winkeliers-kunnen-fors-besparen-op-energie.aspx


Uitnodiging 

Gemeente Vergaderingen: U wordt uitgenodigd voor de 
openbare vergadering van de Commissie Economische en Sociale Zaken op dinsdag 05 
maart, 17:30 uur, Raadszaal Mosae Forum. Onderwerp: Koopzondagen/ Winkeltijden, 
plan van aanpak. Meer informatie vindt u via:  Agenda Raadsvergaderingen 2012 - 
Raadsinformatiesysteem ... (het betreft de agenda 2013) 

Kenniscentrum Emancipatie Maastricht: de Internationale 
Vrouwendag is de aanleiding om u te confronteren met het allerbelangrijkste dat u in 
deze enerverende tijd kunt doen: het maken van een keuze. Zij hebben gekozen voor 
presentatie van een scala van ‘best practices’. Mooie voorbeelden uit de dagelijkse 
praktijk die helpen om de negatieve spiraal (bijna kenmerkend voor de huidige tijd) 
samen met u te kunnen doorbreken. Voorzitter van O.I.W. spreekt ook met als thema 
‘Wij(c)k als bron voor maatschappelijke vernieuwing’ 
08 maart, van 13:15 tot 17:00 uur met aansluitend een infomarkt, bij Crowne Plaza, 
Ruiterij   Inschrijven is verplicht voor 1 maart a.s. (verplicht) via 
respons.kcem@gmail.com . Voor meer informatie klik op: www.kcem.nl 
 
Kunst en Cultuur 

 Liefhebbers van het Maastrichts kunnen op 3 maart weer hun 
kennis van het dialect testen. Het Centre Céramique is opnieuw gastheer voor ’t Groet 
Mestreechs Dictee, georganiseerd door de Veldeke Krink en de Verkennersband. Dit jaar 
is het dictee voor volwassenen en voor kinderen gekoppeld. De volwassenen schrijven 
de complete tekst op, voor kinderen wordt tijdens die tekst een aantal aparte zinnen 
voorgelezen. Deelnemers die niet beoordeeld willen worden, kunnen weer ‘veur spek en 
boene’ meedoen. Groepen kunnen zoals elk jaar meedingen naar de groepsprijs. Aan het 
eind van de middag worden per categorie de nummers één, twee en drie 
bekendgemaakt. Aanvang van het dictee is 11.00 uur. Deelname kost 5 euro. Aanmelden 
op www.mestreechsdictee.nl (bron: de Limburger) 

VALLEN EN OPSTAAN: Stenenstapelaar opent nieuwe expositie 
Ondernemershuis ALEX51: Stenenstapelaar Nick Steur exposeert tot 13 maart in het 
Ondernemershuis ALEX51 in Maastricht (Alexander Battalaan). Vrijdag opende hij zijn 
eigen expositie met een performance waarbij hij stenen ging stapelen. 
(bron: WijLimburg.nl) 

http://maastricht.notudoc.nl/cgi-bin/homepage.cgi
http://maastricht.notudoc.nl/cgi-bin/homepage.cgi
http://www.kcem.nl/
http://www.mestreechsdictee.nl/


 Ridderbrouwerij krijgt kunstexpositie - Maastricht Aktueel 
Bonnefantenmuseum: de laatste persberichten kunt u lezen via perspagina  
 
Algemene Informatie 
Klik hier voor de online versie van de nieuwsbrief van Kamer van Koophandel 
 
 

http://www.maastrichtaktueel.nl/ridderbrouwerij-krijgt-kunstexpositie/
http://nieuwssprinter.interconnect.nl/qdn_status.aspx?b=250&u=U3201_&goto=http://www.bonnefanten.nl/nl/actueel/pers
http://lyris.kvk.nl/t/10128107/7974949/13052/257/

