
   
* Per 1 november jl. is Ondernemers Initiatief Wyck qua naam veranderd in Ondernemend Wyck.  
Deze vereniging voor ondernemers blijft een vereniging van vrijwilligers die de belangen behartigd 
voor en in Wyck en Céramique. In hun vrije tijd zijn de bestuursleden actief bezig met allerlei 
onderwerpen, van beleidsmatig overleg met de gemeente en andere partners in de stad tot en met 
directe ondersteuning van activiteiten in Wyck: 
‘Openbare Ruimte’ met onderwerpen zoals de fietsenstallingen in het algemeen en bij het Station, 
het aanpassen van het uitstallingenbeleid voor een mooier straatbeeld, het verwijderen van de 
parkeerplaatsen in de Rechtstraat ter hoogte van nr. 91 voor een betere doorgang, koopzondagen en 
openingstijden, herinrichting van de Ruiterij, het Cörversplein en ‘de As’ (Stationsstraat/Wycker 
Brugstraat), enzovoorts. 
‘Ledenwerving’ ze blijven bezig met het werven van nieuwe leden en het zorgen voor de bestaande.  
‘Ondernemend Wyck’ het ondersteunen van evenementen, zoals Magisch Wyck.  
* Ondernemend Wyck is voortaan bereikbaar via: 
http://ondernemendwyck.nl/ , https://www.facebook.com/ondernemendwyck  
Het secretariaat via e-mailadres: info@ondernemendwyck.nl 
* 29 oktober jl. was de algemene ledenvergadering. Het verslag en de presentatie kunnen na gelezen 
worden: http://ondernemendwyck.nl/alvs/ 
* Van harte welkom nieuw Ondernemend Wyck  leden:  
CAS Holding, Van Oost & Janssen en John Mullins Pub 
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Van 29 november tot en met 04 januari nodigen wij u uit op de Percée voor Magisch Wyck. 
Gezelligheid ten top met een overdekt terras, mooi versierde chalets en volop muziek. 
De Keemeleers verkopen ook dit jaar weer kerstbomen! Daarnaast zullen de Keemeleers één van de 
chalets bemensen van waaruit warme chocomel, soep, glühwein en andere Kerst gerelateerde drank 
en spijzen worden verkocht.  
Linolux staat er eveneens met o.a. heerlijke warme fleeceplaids: het perfecte Sinterklaas- en 
Kerstcadeau voor de hele familie! 
Max & Noir werken deze winter samen. Heerlijk warme en hippe mutsen, shawls, handschoenen, 
leuke cadeautjes en andere hebbedingen.  
Bon Bini Valencia heeft voor u Spaanse specialiteiten en kleurrijk keramiek. 
De Kiekoet verkoopt Maastrichtse producten en brocante. 
D-Queens stelt o.a. haar mooie sieraden ten toon. 
 
Fairy Cakes staat oor u klaar voor alle benodigdheden voor het maken van overheerlijke cakes en 
taarten. 
 
En de overheerlijke verse oliebollen en wafels van oliebollenkraam MESA ruikt u al van ver! 
Uiteraard is er ook muzikale omlijsting verzorgd via Centrummanagement Maastricht, Wyck Live en 
Soft and Sound 
Er is nog beperkte plek beschikbaar. Interesse? Mail gerust het secretariaat. 
Samen met alle ondernemers van Wyck beleven we een mooie kerstmaand. 
  
  


