
 
 
 
 
 
 Ontwikkeling in Wyck 
Graag willen wij u op de hoogte houden van nieuwe bedrijven in Wyck. Hierbij vragen 
wij uw hulp. Weet u een nieuw gevestigd bedrijf, dan vernemen wij dit graag van u. 
Stuur een e-mail via info@oiw-wyckmaastricht.nl  
Van 2010 tot november 2012 waren er 60 nieuwe bedrijven gekomen. Vanaf november 
2012 tot nu hebben de volgende bedrijven hun weg naar Bruisend Wyck gevonden: 
Umami Restaurant, Belle Mani nagelstudio en beatysalon, Vinilo, Specsavers, Ingber, Hot 
Kitchen, Van Goch & Gerards fine Art 
 
Uitnodiging 

Stem op ‘The Masters’. The Masters hebben zich aangemeld bij het 
Oranje Fonds. Wilt u zo vriendelijk zijn om als "Vriend van The Masters"  op The Masters 
te stemmen, dat zorgt voor nog meer naamsbekendheid en de mogelijkheid om te 
groeien zodat nog meer 'anders' ontwikkelde jongeren en jongvolwassenen zoveel 
mogelijk zelfstandig kunnen gaan deelnemen aan de maatschappij! Dit kan door te 
stemmen via:  www.kroonappels.nl  
Start vrijdagochtend 15 maart (9:00u.) en eindigt op zondagavond 17 maart (20:00u.) 

De eerste Groot Wyck Borrel van 2013 staat weer op de 
planning: Op woensdag 3 april is Hotel Beaumont gastheer en hoofdsponsor van de 
Groot Wyck Borrel,  een evenement van Stichting Groot Wyck (www.grootwyck.nl). 
Ben je er bij? Klik dan op “deelnemen”, zodat we rekening kunnen houden met je 
aanwezigheid en je naambadge gereed ligt bij de ingang. Collega’s en/of andere Groot 
Wyckenaren aanmelden die niet beschikken over een Facebookaccount? Stuur dan een 
e-mail naar bestuur@grootwyck.nl. 
Let op: deze borrel is enkel toegankelijk voor iedereen die in Wyck-Céramique werkt 
en/of een onderneming drijft. 
Wij verwelkomen je graag op woensdag 3 april vanaf 17.00 uur bij Hotel Beaumont. 
Het bestuur van Stichting Groot Wyck, 
Stefan Vrancken | Jan Scheele | Thijs Taminiau  | Gerjanne Meijer | Jacquemain 
Sondeijker 
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 Wat gaan de inwoners merken van de bezuinigingen in de 
zorg? U wordt uitgenodigd om het debat bij Ipanema bij te wonen op 17 maart a.s. Voor 
meer informatie, klik op: Zorgen om de zorg 

 

Al gehoord van MENTOREN OP STRAAT in Heugemerveld en 
Ceramique? Mentoren op Straat is een project voor en door de buurt. 
Door dit project willen we meer tolerantie, begrip en vooral samenwerking bereiken tussen 
de verschillende (leeftijds)groepen die samen leven in dezelfde straten zoals Stellalunt, 
Remalunt en Heugemerweg. Natuurlijk is iedereen die interesse heeft en in de buurt woont 
is ook van harte welkom. 
Wij zijn op zoek naar jeugd vanaf 12 jaar en volwassenen tot ….? Die hieraan mee willen 
werken. 
Met elkaar gaan we bekijken wat we kunnen doen voor deze plek waar jong en oud het naar 
hun zin hebben! En door samen verantwoordelijk te zijn voor de plek zodat ieder hier prettig 
kan wonen en leven. 
Wil je positief wat betekenen voor Heugemerveld en Ceramique ? 
Steentje bijdragen? Of gewoon nieuwsgierig….? 
Neem vrijblijvend contact op! 
Marielle Nolte voor jeugdwerk 06-46610133/E: marielle.nolte@trajekt.nl  
Sandra Smeitink voor project Mos en volwassen 06-55695279/E: Sandra.smeitink@trajekt.nl 
  

 
Koopzondagen/Verruiming Winkeltijden 

Bericht van VVV Maastricht. In de bijlage van de 
e-mail treft u een bericht van VVV Maastricht aan m.b.t. de koopzondagen vanaf 01 april 
2013. 

De eerste koopzondag ‘nieuwe stijl’ in Maastricht vindt plaats 
op paasmaandag 1 april. In de commissievergadering Economische en Sociale Zaken 
werd gisteravond de laatste hobbel genomen voor het invoeren van een wekelijkse 
koopzondag. De politiek moest nog besluiten over een pakket van cultuur, 
werkgelegenheid, ondernemerssteun en evaluatiemomenten. Daar bleek breed 
consensus over te bestaan. Daardoor wordt er gekoppeld aan de aanpassing van de 
winkeltijden elke ochtend en middag een cultureel programma neergezet op de 
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koopzondagen, krijgen minimaal 31 mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een baan 
en krijgen kleine ondernemers en starters die daar behoefte aan hebben hulp bij vragen 
en problemen rond hun winkelnering. Ook is besloten dat er twee evaluatiemomenten 
komen: een eerste snelle evaluatie na een jaar en een brede bespreking van de 
resultaten na twee jaar. Wethouder John Aarts (VVD, economie): „Dan is het moment om 
de plussen en minnen van de nieuwe winkeltijden tegen elkaar af te wegen. Het is dan 
aan de raad om eventueel aanpassingen te doen.” De wekelijkse koopzondag in 
Maastricht wordt breed neergezet met een campagne in het buitenland. Volgens Aarts 
steken ondernemers ‘enkele tonnen’ in deze promotieacties. (bron: Limburger 6 maart) 

Politie sluit supermarkten die op zondag zijn geopend, maar 
weigert de pers te woord te staan (bron: Maastricht Dichtbij) 
 
Cultuur 
Toneelgroep Maastricht: persbericht: Per 1 maart 2013 is mevrouw Odile Wolfs 
benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht van Toneelgroep Maastricht. Meer 
informatie kunt u lezen via: 
Toneelgroep Maastricht 

Te zien bij ‘Team Notarissen’, Avenue Céramique 105: Oud-
provo Roel van Duijn opende zaterdag de expositie 'Provo & Ontbijt op Bed'. De expo 
loopt van 11 maart tot en met vrijdag 5 april 2013. De expositie schept met kleurrijke 
collages uit het ludieke tijdschrift 'Ontbijt op Bed' de sfeer van de Provotijd in 
Maastricht  
 
Algemene Informatie 
Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden op de A2, klik op de volgende 
link:  www.a2maastricht.nl  
hier treft u de nieuwsbrief aan van Kamer van Koophandel   
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