Ondernemer van de maand

Lin-O-Lux het Kousenhuis: Sinds 1924 is Het Kousenhuis
een begrip in Maastricht en omstreken, sinds 2005 in Wyck. De 4e generatie heeft het nu
overgenomen. Sabine Nobbe-Schilderman is fris van start gegaan in haar verbouwde zaak in
de Wycker Brugstraat. De wisselbeker werd uitgereikt door Nol Beckers, secretaris O.I.W.
(foto: Bartels Promotion)
Energie besparen in uw eigen onderneming
In de bijlage van de e-mail treft u een vervolg aan van de bijeenkomst op 26 februari jl.
'Energie Besparen in detail'. Wilt u fors besparen en aan het milieu denken? Stuur dan
een e-mail naar: info@oiw-wyckmaastricht.nl .
Het wordt dan doorgestuurd naar de juiste contactpersoon, zodat u SAMEN! een
afspraak kunt maken voor een oriënterend gesprek.
Ontwikkeling in Wyck

NS wil grotere P+R in Wyck. Lees meer info via de volgende
link: http://digitaal.ddl.x-cago.net/resources/images/overlay.png (bron: de Limburger)

Bewegwijzering: O.I.W. gaat zich wederom inzetten om ook de
‘Bewegwijzering’ in Wyck/Céramique te verbeteren. Dit ook n.a.v. het volgende artikel:
Maastricht begint ‘met spoed’ met het herstel van foute en gedateerde informatie op de
toeristische wegwijzers in het centrum. De zwarte bordjes zijn eigenlijk allemaal aan
vervanging toe, omdat ze verbogen, bestickerd of deels afgeplakt zijn en onder de
duivenpoep zitten. Het ergste is echter dat bezoekers naar plekken worden verwezen
die al jaren dicht zijn: postkantoor Vrijthof\ en poppenmuseum. Museum, Spaans
Gouvernement heet al een tijd Museum aan het Vrijthof. Daar komt bij dat verbogen
bordjes mensen de verkeerde kant op sturen. Bepaald geen visitekaartje voor een stad

die jaarlijks miljoenen toeristen verwelkomt. Het geld ontbreekt voor een totale revisie
van de wegwijzers, maar medio dit jaar moeten alle fouten zijn gecorrigeerd.
(bron: John Hoofs, Limburger)
Wijkgebonden medewerker
Bericht van Gemeente Maastricht: er is een gewijzigde wijkindeling van team
Handhaven Openbare Ruimte Centrum –Zuid (THOR C-Z). Naast een wijkgebonden
medewerker (WGM-er) treft u ook een Buitengewoon Opsporings Ambtenaar Openbare
Ruimte (BOA OR) per gebied aan.
In de nieuwe opzet zal de BOA OR bij afwezigheid van de WGM-er deze vervangen.
Beiden schenken extra aandacht aan het hun toegewezen gebied. Voor
Wyck/Céramique zijn dit:

Fred van den Bosch en

Miranda Hufkens

Cultuur
- Centre Céramique: Adriaan van Dis opent de Boekenweek van Maastricht in Centre
Céramique. Aan de hand van het thema van de 78e Boekenweek ‘Gouden tijden, zwarte
bladzijden’ vertelt Adriaan van Dis onder leiding van Mirthe Smeets over de diverse
aspecten van zijn leven en werk.
Persbericht: Als opmaat naar de TEFAF (15-24 maart 2013) wordt in Centre Céramique
ook dit jaar weer een speciale TEFAF-lezing gehouden. Gastspreker is dr. Guido
Goossens, die als historicus en filosoof verbonden is aan de faculteit
Cultuurwetenschappen van de Universiteit Maastricht. Meer informatie via:
www.centreceramique.nl
- MABP: In het kader van de zesde editie van de Maastricht Antiquarian Book & Print
Fair MABP (15, 16 en 17 maart 2013) wordt een manifestatie opgezet rondom het
Maastrichtse Provoperiodiek ‘Ontbijt op bed’. In de bijlage treft u het persbericht aan, of
voor meer informatie: Maastricht Antiquarian Book & Print Fair (MABP)
Bovenstaande vindt plaats : Team Notarissen, Avenue Ceramique 105. Maastricht, 11
maart t/m 05 april 2013, toegang vrij

Algemene Informatie

A2 Voortgangsnieuws: Scharnerweg
Het is zover: Het kruispunt Scharnerweg is afgesloten voor alle oost-west verkeer. Dat
wil zeggen: alle verkeer van Scharn naar Wyckerpoort en andersom. Verkeer op de
N2/A2 kan doorgaan maar moet af en toe in de avonden en nachten rekening houden
met rijstrook-afzettingen en/of omleidingen. Want het werk gaat gewoon door. Denk
aan het verwijderen van stempels uit de tunnelbouwkuip Geusselt-Zuid.
Winkels, bedrijven en scholen blijven bereikbaar. Download de flyer met
omleidingsroutes via onze website of haal deze op bij een van de winkels in de omgeving
van de Scharnerweg en/of Wyck.
Meer informatie of vragen? Ga naar www.a2maastricht.nl
Foto en volgend artikel van Maastricht Dichtbijt: Kruispunt Scharnerweg vanavond tien
weken dicht
Kamer van Koophandel
Winkeliers Maastricht zoeken synergie tussen clicks en bricks
In Maastricht wordt een wedstrijd op touw gezet om de leegloop in die stad een halt toe
te roepen. Met Mosae Scope, op 6 maart, gaat Maastricht op zoek naar de synergie
tussen clicks en bricks.
De opzet is dat Mosae Scope ondernemers uitdaagt, prikkelt en enthousiasmeert om
online activiteiten te ontplooien. Door online- en offlineactiviteiten te combineren,
verstevigt de detailhandel haar positie...Lees meer

