
 
 
 
 
 
  
 
 
O.I.W. 
Maandag j.l. hebben we de Algemene Leden Vergadering (ALV) gehouden. De presentatie 
kunt u bekijken via http://www.oiw-wyckmaastricht.nl/alvs/ 

Tevens hebben wij officieel afscheid genomen van Sheila Oroschin 
als voorzitter en bestuurslid van O.I.W.  Wij wensen haar enorm veel succes met het 
waarmaken van haar droom. En ontzettend bedankt voor de enthousiaste inspanningen, 
welke zij dagelijks met verve heeft uitgevoerd! 

Tijdens de ALV is een nieuw aspirant bestuurslid voorgesteld: Rita 
Burlet. Op de site van O.I.W. kunt u meer over haar lezen.   

Ook werd het onderwerp ‘Graffiti’ kort besproken. Vandaag in de Limburger 
staat een artikel  “TMG’ of ‘Jawel’. Tekens, totaal onleesbare teksten. Op blinde muren, 
maar ook steeds meer op winkelpanden, rolluiken en brievenbussen. Zelfs woningen zijn 
niet meer veilig voor de graffitispuitbus. Wie grijpt erin?” Ook O.I.W. wil dit verder 
aanpakken. 
 
  

http://www.oiw-wyckmaastricht.nl/alvs/


Ondernemer van de Maand mei: Van Harte Gefeliciteerd A-Z onderdelen. 
Bijzonder dat dit nog bestaat en hopelijk nog lang blijft bestaan, met alle ketens als geduchte 
concurrenten. Bijzondere winkel die behouden moet blijven voor ons stadsdeel, zeer 
vriendelijk en behulpzaam personeel. Eerder gevestigd al in de Wycker Brugstraat, nu sinds 
15 jaar in Wijcker Grachtstraat." 
  
Wyck op de kaart 

O.I.W. lid-“Mayfair Maastricht” is door MINI geselecteerd bij de 
'Fabulous Forty'. Zij horen tot de 40 allermooiste winkels van Nederland! Zo is ook O.I.W. lid 
‘Stijl Wyck’ geselecteerd. Ze willen natuurlijk op #1 eindigen en deze MINI winnen!  Op de 
site www.mini.nl/40 kunt u stemmen op hun mini, (u kunt meerdere ‘likes’ aanklikken) en 
wie op 26 mei de meeste 'likes' heeft behaalt, wint de MINI voor 3 maanden. Hiermee 
zetten ze beiden Wyck op de ‘Nationale Kaart’ 
 
Cultuurzomer Maastricht 

Van juni tot en met september 2013 vindt ‘Cultuurzomer Maastricht’ plaats. 
Gemeente Maastricht zorgt, i.s.m. VVV Maastricht, voor het ophangen van de Cultuurzomer-
Vlaggen in Wyck. Zij maken de keuze waar deze worden opgehangen. O.I.W. zorgt ervoor 
dat óók Rechtstraat Noord en Zuid er feestelijk komt uit te zien. 

Bericht van VVV Maastricht: “Onder de noemer Cultuurzomer Maastricht is 
er 122 dagen lang weer van alles te beleven in de stad. Variërend in grootte, ervaring en 
reputatie, in willekeurige volgorde: Euregionaal Feest van de Amateurkunsten, 
FASHIONCLASH, de André Rieu Vrijthofconcerten, 't Preuvenemint, Quatorze Juillet, 
JekerJazz, L'Europe & L'Orgue, 't Parcours, Festival Bruis, Manus van Alles festival, 
Maastricht aan Tafel, ScenesConnected, Musica Sacra Maastricht en nog veel meer. En hier 
is het reguliere en tentoonstellingsaanbod van musea en erfgoedinstellingen nog niet in 
meegenomen, evenmin als activiteiten voor de jeugd en in de regio” Meer informatie kunt u 
lezen via: www.cultuurzomermaastricht.nl 
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U bent van harte welkom: 

U bent uitgenodigd op woensdag 15 mei, vanaf 17:00 uur, 
Wilhelminasingel 63. Alle ondernemers uit Wyck en Ceramique zijn van harte welkom! Bent 
u aanwezig? Vul dan dit formulier in: http://bit.ly/gwbspreksel, zodat de organisatie 
rekening kan houden met uw komst! Meer informatie kun u lezen via: www.grootwyck.nl 
 
Cultuur 

 Dansschool “Reality”: de Cultuurzondag in Wyck, 
georganiseerd door CMM, vindt plaats op zondag 26 mei, van 14:00 tot 15:00 uur op het 
Stationsplein. 

Van 25 april t/m 14 juli is in Bonnefanten Museum de 
tentoonstelling “Far from the Madding Crowd” te zien.  

Programma van mei in Centre Céramique: 
Vr 3 mei / Kinderworkshop - We veroveren de vesting! 
Di 7 mei / Scheidingscafé Zuid-Limburg - Scheiden van A tot Z 
Za 11 mei / Baby/peuter workshop - Muziek op schoot 
Zo 26 mei /  Pierre Kempwandeling - Een poëziewandeling door Wyck met Jet van Aalst 
Di 28 mei / Apple moment - Bestandsbeheer op de iPad 
T/m 2 jun / Mini- expo: 25 jaar PIMMA - ‘overleven in Midden-Amerika’ 
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