
 

O.I.W. nieuwsbrief mei 2014 

 
De bloembakken met geraniums zijn deze week opgehangen. De financiering is toegezegd door de 
meeste ondernemers, hiervoor bedanken wij u. Hieruit blijkt dat wanneer men collectief ergens aan 
bijdraagt, dit makkelijk haalbaar kan zijn!! Uitstraling draagt bij aan de leefbaar-, bewoonbaar- en 
werkbaarheid van Wyck. Zo is/gaat O.I.W. o.a. ook aan de slag met de stoepborden, het 
Cörversplein, de omgeving bij het station. 

 
Foto’s Inex Architecten 

 Fietsenstalling Station 
 Voortgang: De gesprekken zijn nog volop gaande. En onze ideeën worden meegenomen in de 
voorstellen en worden verder onderzocht op haalbaarheid en veiligheid. Daaropvolgend zal 
gemeente Maastricht een bijeenkomst organiseren om u verder te informeren. 
De volledige presentatie en het verslag van de bijeenkomst d.d. 18 maart jl. kunt u nog altijd nalezen 
via: http://www.oiw-wyckmaastricht.nl/onze-wensenlijst/fietsenstalling/ 
 

 
foto via http://vvvmaastricht.nl/gastvrij-maastricht.html 

 

Hospitality Guides: woensdag 14 mei is het convenant ‘Gastvrij Maastricht’ getekend met alle 
deelnemers. Er is niet gekozen om trainingen bij ondernemers ‘weg’ te zetten, maar O.I.W. heeft 
ervoor gekozen om hospitality guides extra te laten inzetten, zodat Wyck extra onder de aandacht 
komt bij de bezoekers.   Op deze wijze hoopt O.I.W. dat iedereen er profijt van heeft. Deze guides 
hebben een unieke rondleiding gekregen door Wyck door een O.I.W. lid en dit is enthousiast 
ontvangen; ze hebben veel informatie ontvangen over de sfeer, geschiedenis, uitstraling, de 
ondernemingen en veel meer. Meer informatie over de hospitality guides kunt u nalezen via: 

http://www.vvvmaastricht.eu/site/upload/nieuwsbrieven/html/newsletter_885.html 
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Foto: Bartels Promotion 

Ondernemer van de maand: KOBE restaurant 

    
                                                               Foto Boulevard: Harold Habets 
Gefeliciteerd met jullie plaatsen in de top 10! van Limburg voor Gezelligste Café van Nederland 
Grand Café Boulevard en Kaffee t Pruuske 

 
Eén van de entrees van Wyck wordt binnenkort weer goed gevuld met de nieuwe Euroscoop! 

Evenementen 

 
Wyck Live vindt ook dit jaar weer plaats en wel op vrijdag 20 juni, vanaf 18:00 uur. Dit is 
georganiseerd door Stichting Maastricht Connect. Voor meer informatie:  
https://www.facebook.com/WyckLivemaastricht 
 

 
Magisch Maastricht in Wyck! Hebt u ideeën? Wilt u een podium hebben om op te treden met 
bijvoorbeeld uw vereniging? Wilt u een chalet huren om uw kwaliteitskoopwaar te presenteren of te 
verkopen? Meld u bij info@oiw-wyckmaastricht.nl 
70 jaar bevrijdingsfeest! De werkgroep van Stichting ZoWyck ‘evenementen’ is begonnen met de 
organisatie voor in het van 13 en 14 september as. Wilt u hier uw bijdrage aan leveren, meld u zich 

https://www.facebook.com/WyckLivemaastricht
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dan eveneens bij het O.I.W. secretariaat. Zo vragen wij de ondernemers om ook hun etalage in de 
jaren-70-stijl in te richten. Hoe? Deze informatie volgt nog. 

“Stadsnieuws”  

 
Hierbij de data op een rijtje wanneer uw winkel gesloten dient te zijn: 
1 juni 2014 (Reuzenstoet) | 8 juni 2014 (Eerste Pinksterdag) | 25 december 2014 (Eerste Kerstdag) | 
26 december 2014 (Tweede Kerstdag) | 1 januari 2015 (Nieuwjaarsdag) | 15 februari 2015 
(Carnavalszondag) 
LET OP: Tijdens de aankomende stadsprocessies op 18 mei 2014 mogen de winkels pas vanaf 13.00 
uur open gaan. 

 
Maastrichtse Toppers De gemeente Maastricht reikt maandag 17 november 2014 voor het derde 
opeenvolgende jaar de Maastrichtse Toppers uit. De gemeente wil met het uitreiken van deze 
ondernemersprijzen haar waardering uitspreken voor de vele ondernemers die Maastricht hebben 
gekozen als vestigingsplaats en om onderscheidend Maastrichts ondernemerschap meer zichtbaar 
te maken in de stad. 
Nieuw dit jaar is de samenwerking met onder andere Gastvrij Maastricht waardoor de Award voor 
Meest Gastvrije Onderneming. Hoe kunt u meedoen, meer informatie nodig? Ga 
naar www.maastrichtsetoppers.nl  

 
Bent u geïnteresseerd in nieuws over de Maastrichtse economie en het Maastrichtse bedrijfsleven? 
Abonneer u dan nu op Made In Maastricht, de nieuwsbrief voor ondernemers.  Klik hier om u aan te 
melden.  

 
Gaat u ook weer genieten van ‘Cultuur op Zondag’? Het meest actuele programma treft u aan via 
http://www.cmmaastricht.nl/ 
 

 

http://t.ymlp255.net/uuesazaujjwsalaeeafausjs/click.php
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Nieuwsbrief van VVV Maastricht: 
http://www.vvvmaastricht.eu/site/upload/nieuwsbrieven/html/newsletter_867.html 
Met dank aan VVV Maastricht zijn er weer mooie publicaties over Maastricht verspreidt via: 
- Reformatorisch Dagblad in een speciale tabloid, een uitgave op 25 april met een oplage van 
50.000, t.w.v. 7.500 euro 
- Het magazine Wonen Landelijke Stijl met een oplage van 52.000 stuks, een publicatie van 6 
pagina’s 
- Leest u ook: http://www.degroenemeisjes.nl/groene-hotspots-maastricht 
 
Red.:Vanwege het recht op publicatie mogen wij de bijlagen niet meesturen. 
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