
 

* Berichtgeving over de Tram in Maastricht 
Lees verder op:  
“[foto's]: Zo rijdt de tram straks door de stad” 
 “Tram heeft wereldwijd voorrang behalve in Maastricht” 
 

*Uitgeroepen in Bruisend Wyck 
Maar liefst twee benoemingen op één dag (11 september 2012); beide gevestigd in Bruisend Wyck! 

Van harte gefeliciteerd met deze geweldige benoemingen. Lees meer:  

“Mediterraneo beste Italiaan van Nederland” 
 “Misset roept Coffeelovers Plein 1992 uit tot Maastrichtse koffiekampioen” 

 
* Gevaarlijke situatie in Wyck 
Lees meer via: “Hotel op stelten door illegale scooters” 
 
* Ondernemer van de Maand 
‘Het Hoofse Huis’ is deze maand verkozen tot ondernemer van de maand:  
Dit kantoor wordt gedreven en bestuurd door louter dames sinds 3 jaar. Anders-dan-anders dus in een, 
over het algemeen, toch wel typische mannencultuur. 
Zij zijn als het ware ook een ‘Uithangbord voor Wyck’, aangezien ze door de hele stad woningen verhuren 
en hun bord zichtbaar is. 
Internationaal ingericht zodat vele expats de weg naar hun vinden, hiervoor hebben ze ook flexibele 
openingsuren ingesteld. 
 
* Cultuur in Wyck/Céramique 
- NAiM/Bureau Europa presenteert: Playboy Architecture, 1953-1979; 29 september 2012 t/m 10 
februari 2013; voor meer informatie: “www.bureau-europa.nl “ 
- Bonnefantenmuseum presenteert: Good Vibrations; 2 oktober 2012 t/m 27 januari 2013;  
Voor meer informatie: “www.bonnefanten.nl “ 
- Centre Céramique presenteert World Press Photo; 26 oktober t/m 18 november 2012;  
Voor meer informatie: “www.centreceramique.nl”  
 
* Château Maastricht 
Lees alles over het nieuwste kwaliteitsevenement in Maastricht:  
“Château Maestricht economische aanjager voor stad en euregio >> “ 
“Château Maestricht, feestelijke afsluiting van het oogstseizoen >> “ 
“Gereputeerd wijnexpert Erik Sauter draagt Limburgse wijnen warm hart toe >> “  
“Erik Sauter: Limburgse wijnen voor Château Maestricht >> “ 
“Wijn maken in Limburg is leuker dan in de rest van de wereld, aldus Stan Beurskens >>  “ 
“Uitreiking GaultMillau Awards 2012 in Maastricht >> “ 
“Documentatie GaultMillau 2012 >>  “ 
“Factsheet Château Maestricht 2012 >> “ 
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