
 
 
 
 
 
 
 
O.I.W. 

Wij doen bij dezen een oproep aan onze O.I.W. leden: Wie ondervindt 
problemen voor zijn winkel met prullenbakken? Dit kunt u, mét argumenten, melden bij 
info@oiw-wyckmaastricht.nl. Wij maken dan een inventarisatie en zullen daarover 
vervolgens  in overleg treden met de gemeente. Eén en ander is ook afhankelijk van 
lopende trajecten waarbij de herinrichting van de openbare ruimte in beeld komt. We 
kunnen echter wel echte knelpunten proberen op te lossen.  
 
Uitnodiging 

Groot Wyck Borrel - Bent u woensdag ook van de partij? 
Ondernemer of werknemer in Wyck of Céramique? Kom dan a.s. woensdag gezellig mee 
borrelen bij de Groot Wyck borrel!  
Van 17.00 tot 20.00 is iedereen van harte welkom bij gastheer Spreksel Advocaten 
(Wilhelminasingel 63) om samen met collega-ondernemers en werknemers te genieten 
van een hapje en een drankje. Deelname is vrij, opgave is wel gewenst 
via bit.ly/sprekselborrel (voor de badges).  
Tot woensdag! Stichting Groot Wyck  
 

FashionClash Maastricht 2013 vindt plaats van 31 mei tot en met 9 
juni. Ook in Wyck worden in het kader hiervan verschillende activiteiten  georganiseerd. 
Geïnteresseerd en op zoek naar meer informatie? U kunt meer lezen via: 
http://fashionclash.nl/tag/fashionclash-maastricht-2013/ 
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Wyck op de Kaart 

 
Persbericht: Wyck is een nieuw muziekevenement rijker: Wyck Live!  
Datum: 7 juni       Tijd: 18:00       Entree: Gratis        Locatie: Cörversplein, Wyck 
Facebook-event: www.facebook.com/events/300317180100435/ 
Tijdens dit gratis popfestival treden diverse bands en dj’s op uit de Euregio. Wyck Live! 
wordt georganiseerd door Stichting Maastricht Connect met als doel Wyck uit te lichten 
als bruisend stadsdeel en daarnaast popmuziek uit de Euregio centraal te stellen.  
Bijzonder aandachtspunt: Tijdens Wyck Live! zal er aandacht geschonken worden aan 
Stichting PIMMA. Deze stichting zet zich in voor onderwijs in Midden-Amerika. 
Verschillende ondernemers in Wyck hebben de handen ineen geslagen om tijdens Wyck 
Live! een cheque te overhandigen ten gunste van Stichting PIMMA. 
 

Gezamenlijk ‘Wyck op de kaart’ zetten. Schrijf u in voor een TV opname 
en voor de zomergids.  De kosten bedragen Eur. 50,00 per bedrijf, mits er 30 deelnemers 
zijn.  Bij 10 deelnemers Eur. 150,00 exclusief b.t.w.  Voor meer informatie kunt u terecht 
bij mevr. Hoogers: anoukhoogers@navenant.nl De advertentie zal ook terug te zien zijn 
op de Navenant App, waarbij meteen door te linken is naar jullie website. 
 

Het O.I.W. heeft ook een aanbod ontvangen van RTL4 CityNews.  
Zij zijn op dit moment bezig met het voorbereiden van een uitzending  over de gemeente 
Maastricht die op donderdag 30 mei om 16:30 uur en zaterdag 1 juni om 15:30 uur zal 
worden uitgezonden. De opnames zullen plaats vinden in de week van 20 tot en met 24 
mei. In de bijlage vindt u een brochure van City-news.nl me daarin alle informatie over 
het programma . 
Het is kort dag, want het secretariaat zou vóór het weekend a.s. moeten doorgeven of er 
voldoende ondernemers willen deelnemen.  Het O.I.W. kan dit niet alleen bekostigen, 
maar wil wel een bijdrage leveren. Afhankelijk van het aantal geïnteresseerden kan 
O.I.W. dan beslissen of we meedoen als Wyck-Céramique of niet.  Dus hoe meer 
ondernemers zich melden via  
info@oiw-wyckmaastricht.nl hoe lager de kosten. 
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Via de nieuwe promotiefilm van MECC komt ook Wyck-Céramique 
weer op de kaart: http://www.youtube.com/watch?v=SdSwFuLtrfU&feature=youtu.be 
                          
Overige 

Kruispunt Scharnerweg is weer open voor het verkeer. Lees hier meer via de site van A2 
Maastricht http://www.a2maastricht.nl/ (Foto: Maastricht Aktueel) 
 

http://www.youtube.com/watch?v=SdSwFuLtrfU&feature=youtu.be
http://www.a2maastricht.nl/page_nieuws.aspx?id=2280&edit=notPage&cb=635017206473190233_4608216176106F1F5D70494F7D27BF1B
http://www.a2maastricht.nl/

