
 
 
 
 
 
  

Wij heten de nieuwe O.I.W. leden van harte welkom in de vereniging: 
Hot Kitchen, Heppie en Co, Estafette, IFS (Integrated Financial Services), Noir, Pasta! Pronto-
to-go en Kumulus. 

O.I.W. leden: noteer alvast in uw agenda: maandag 28 oktober 
2013 is de Algemene LedenVergadering (ALV). Meer informatie over het programma e.d. 
volgt snel. Graag tot dan! 

Ook in de zomer hebben we niet stil gezeten: De organisatie 
van Magisch Maastricht in Wyck vraagt om vele afspraken, acties, etc. Vanaf nu kunt u via 
onze site http://www.oiw-wyckmaastricht.nl/ op de hoogte blijven van de planning in Wyck. 
We hebben er dit jaar een goed doel aan gekoppeld van Serious Request (SR). Doneren is al 
mogelijk via http://www.kominactie.nl/wyck . Ook roepen wij u als ondernemer op om een 
leuk initiatief te bedenken/uit te voeren zodat we veel Euro’s kunnen overmaken aan SR 
(foto: de Telegraaf) 

Nog meer nieuws: http://www.zowyck.nl/ een geweldig nieuw 
initiatief, geïnitieerd door ondernemers van “Rechtstraat SAMEN”. Dit wordt uitgebreid 
gepresenteerd tijdens de ALV. Maar kijk nu alvast naar deze nieuwe link. Het zal een 
overkoepeling worden van alle ondernemers in Wyck, een samenwerking van allen om 
bewoners en bezoekers aan Maastricht ervan te overtuigen om zéker ook Wyck te 
bezoeken. Hier kan met men genieten! 

http://www.oiw-wyckmaastricht.nl/
http://www.kominactie.nl/wyck
http://www.zowyck.nl/


Ondernemer van de Maand 
september: Bakkerij Koos. Lees de motivatie via: http://www.oiw-
wyckmaastricht.nl/2013/09/ondernemer-van-de-maand-september-bakkerij-koos/  
(foto: Perse Wyck) 
 

We hebben een brief ontvangen van gemeente Maastricht en 
willen u in het kort informeren over het volgende: 
- Zondag 17 november 2013 stoptreinen van Veolia zullen halteren. Reizigers kunnen vanaf 
dat moment via Maastricht Noord twee maal per uur reizen in de richting van Maastricht 
Randwyck en in de richting Heerlen en Kerkrade Centrum.  
- Zaterdag 30 november 2013 het P+R-terrein in gebruik wordt genomen.  
Het P+R-terrein beschikt over 360 goed verlichte parkeerplaatsen. Indien gewenst is het 
terrein in de toekomst uitbreidbaar aan de zuidzijde.  
Een goede autobereikbaarheid van het P+R-terrein is rand voorwaardelijk voor het succes. 
Met de aanleg van de nieuwe snelwegafrit Beatrixhaven (afrit 52: Maastricht-Noord) krijgt 
het terrein een rechtstreekse verbinding met de A2 en de A79 aan de noordzijde van de 
stad. Het terrein wordt zo goed bereikbaar vanuit de richtingen waarvan in de spits 
verreweg de meeste voertuigen de stad in komen. De afrit is echter pas in 2014 gereed. 
De volledige brief kunt u nalezen via:   
http://www.oiw-wyckmaastricht.nl/wp-content/uploads/2011/08/130904-Brief-cie-P+R-
Noord-september-2013.pdf 
(foto: Parool) 

  
Doet u mee? 

 Het Single & Stijl plan 
werd door de jury van de Marie Claire Startersaward 2013 enthousiast ontvangen en o.a. 
omschreven als: ‘het is leuk, creatief en herkenbaar.’ ‘Voor dit concept is zeker een markt, 
single zijn moet cool zijn.’  Stemmen kan tot 10 oktober via de volgende link: Stemmen! 
 

http://www.oiw-wyckmaastricht.nl/2013/09/ondernemer-van-de-maand-september-bakkerij-koos/
http://www.oiw-wyckmaastricht.nl/2013/09/ondernemer-van-de-maand-september-bakkerij-koos/
http://www.oiw-wyckmaastricht.nl/wp-content/uploads/2011/08/130904-Brief-cie-P+R-Noord-september-2013.pdf
http://www.oiw-wyckmaastricht.nl/wp-content/uploads/2011/08/130904-Brief-cie-P+R-Noord-september-2013.pdf
http://singleenstijl.us5.list-manage.com/track/click?u=fb6dfc51a76a507221a13f875&id=487e900b80&e=72c1917e4a


Op verzoek van VVV Maastricht aan alle 
ondernemers: 
“Zijn er koopavonden rond Sinterklaas en Kerstmis?” Hoe is uw openstelling in november en 
december? Stuur een e-mail naar info@oiw-wyckmaastricht.nl  

Chateau Maastricht. Ook ú als Wyckse/Céramiquese 
ondernemer kunt deelnemen aan dit evenement. Net als Volvo ook sponsor worden of als 
Semplice e Buono deelnemen aan Château Maestricht? Indien u meer wilt weten over de 
speciale sponsor-/deelnamepakketten voor Château Maestricht 2013 en de hierbij 
behorende promotiemogelijkheden en relatievoordelen, neem dan contact op 
via e.vandeweyer@chateaumaestricht.nl , M: +31(0)653394616. 

Dankzij de inzet van VVV Maastricht staat de stad Maastricht en ook 
Wyck of het ‘Petit Paris’ zoals het genoemd wordt in de Cosmopolitan met een oplage van 
120.000 stuks. Vanwege rechten mogen wij deze publicatie niet verder verspreiden. 
*Naar aanleiding van het door VVV Maastricht georganiseerde persprogramma voor Jackie 
en Ivan Chow van www.chichaku.com(5-7 mei, gemiddelde van 3,5 miljoen 
pageviews/maand, meer dan 350.000 unieke visitors/maand, gecombineerd met hun social 
media op Chinese, Western en Russian social media hebben ze een bereik van meer dan 11 
miljoen mensen /maand) treft u onderstaand een opsomming aan van de reeds 
gepubliceerde artikels. Ook uw bedrijf kan hierin vermeld staan: Maastricht see and do, 
Maastricht stay, Maastricht taste, Townhouse Designhotel  
 
 
 
 
 

mailto:info@oiw-wyckmaastricht.nl
mailto:e.vandeweyer@chateaumaestricht.nl
tel:%2B31%280%29653394616
http://www.chichaku.com/
http://www.chichaku.com/maastricht-the-city-that-brings-history-to-life.html
http://www.chichaku.com/enjoy-true-hospitality-in-one-of-maastrichts-unique-hotels.html
http://www.chichaku.com/maastricht-the-culinary-capital-of-the-netherlands.html
http://www.chichaku.com/townhouse-designhotel-maastricht.html

