
 

O.I.W. Nieuwsbrief – Maart 

Fietsenstalling bij het Stationsplein 
via de site van O.I.W. kunt u de powerpoint-presentatie nakijken 
n.a.v. de bijeenkomst van 18 maart. Gemeente Maastricht gaat 
binnenkort een bijeenkomst organiseren, waarbij u allen van 
harte bent uitgenodigd. Dit gaat over de toekomst van Wyck, 
maar zéker ook voor héél Maastricht! 
http://www.oiw-wyckmaastricht.nl/2014/03/mooie-visuals-
mbt-de-fietsenstalling-bij-het-station/ 

    
Wist u dat? 
U aan de gevel een bloembak mag uitstallen binnen de kaders 
van: maximaal 40 x 40 cm. En dit zonder vergunning, buiten de 
koopzondag!!  
Maak het samen nóg bruisender in Wyck met bijv. een mooie 
bloembak of een sjieke etalagepop!   
(LET OP: ophangen aan de gevel mag dus NIET) 

 
In samenwerking met alle hotels in Wyck is er een aandachts-
campagne verwezenlijkt. Deze is gericht op de TEFAF-gasten.  In 
een aparte bijlage treft u deze ‘ZoWyck-kaart’ aan. 
Het doel is om de TEFAF-gasten te attenderen dat vooral het 
stadsdeel Wyck in al zijn diversiteit een kwalitatief hoogstaand 
en mooi aanbod heeft. 
Deze campagne is mede mogelijk gemaakt door   
Floor for Design, Bartels Promotion, 
www.postmasters.nl/maastricht en O.I.W. 

http://www.postmasters.nl/maastricht


 
Koningsdag is dit jaar op zaterdag 26 april; O.I.W.  adviseert om 
de winkels van 11:00 tot 18:00 uur te openen voor alle 
bezoekers. Opent u ook?    
(Iedereen bepaalt uiteraard zelf) 

 
Welkom nieuwe O.I.W. leden: ’t Rommedoeke, Treat,  
De Hypotheker Maastricht,  Fietsspecialist “Aon de Stasie”. 
Wilt u meer weten? Kijk op onze site via:  
http://www.oiw-wyckmaastricht.nl/wat-doen-wij/leden/ 

 
Ondernemer van de maand maart is: Ruijters Woningmakelaars. 
Voor meer informatie:  
http://www.oiw-wyckmaastricht.nl/media/ondernemer-van-de-
maand/ of via http://www.ruijters.nl/ 
  

 
Mode Wyck zal koopzondag 6 april i.s.m. de ondernemers van 
Wyck plaatsvinden. Mode Wyck geeft alle mode gerelateerde 
winkels in Wyck de gelegenheid hun zomer collectie extra onder 
de aandacht te brengen. De promotie voor dit collectieve 
initiatief zal geschieden door uw eigen klanten uit te nodigen om 
te komen kijken naar de collectie. 
Dit m.b.v. een modeshow en b.v. onder het genot van een 
Prosecco en een hapje. ”Gastvrij Wyck” is hierbij tevens het 

http://www.oiw-wyckmaastricht.nl/media/ondernemer-van-de-maand/
http://www.oiw-wyckmaastricht.nl/media/ondernemer-van-de-maand/


motto. 
Stichting “Zo Wyck” zorgt voor de verdere promotie van deze 
eerst campagne. Inschrijven voor  kan t/m zondag 23 maart. 
Voor meer informatie kunt u een bericht sturen 
naar info@bartelspromotion.nl 

 
Uitnodiging: de vooraankondiging van de jaarlijkse bijeenkomst 
van CMM met als thema ‘Mode Maastricht’ met verschillende 
sprekers en een professioneel panel dat haar licht zal laten 
schijnen op actuele issues afgeleid van het thema mode.   
Noteer alvast: maandagavond 14 april. Meer informatie volgt. 

 
De Belgische FLAIR heeft gepubliceerd over Modestad-
Maastricht. Een oplage van 160.000! Hierin stond o.a. onze 
O.I.W. leden: De Verwondering, Stijl Wyck, Second 4 All 
 
  

 
Voor een complete uitleg van de pijlers van Gastvrij Maastricht 
verwijzen we graag naar het “Projectplan Gastvrij Maastricht 
2014>> “ 
Klik “hier” voor een complete omschrijving van de diverse 
trainingen, een overzicht met data en tijdstippen en prijzen>> 
Nog meer weten? Klik op gastvrij-maastricht - vvv maastricht 

 
TEFAF Parade 2014: Ook Wyckse ondernemers doen mee, zoals 
de O.I.W. leden: Townhouse Designhotel, Lin-o-Lux, Stijl-Wyck, 
Tizia Jewels and Art, Ruyters & de Koning, Gay Jongen Interieur, 
De Joffers, Maaslands Antiquariaat, De Verwondering, Team 
Notarissen. 
 Gaat u de route mee lopen? Voor meer informatie kunt u 
klikken op: 
 http://www.vvvmaastricht.eu/site/upload/nieuwsbrieven/html/
newsletter_831.html of www.tefafparade.nl 
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Dankzij de inzet van VVV Maastricht: 
Wyck-Céramique staat vermeld in de Libelle met een oplage van 
431.000!! Dankzij de inzet van VVV Maastricht. 
“De bijzondere speciaalzaken, hippe winkels en lunchtentjes in 
Wyck en Céramique zijn de moeite waard”  
Tevens een vermelding van Wyck en meerdere ondernemingen 
in de Belgische Libelle van 20 februari jl. met een oplage van 
211.310! 

  


