
  
O.I.W. heeft met een aantal ondernemers ingesproken tijdens de raadsvergadering van 8 september 
jl. Het concept verslag is na te lezen op de O.I.W. site via  
http://www.oiw-wyckmaastricht.nl/onze-wensenlijst/fietsenstalling/ 
O.I.W. kijkt terug op een geslaagde inloopavond waar informatie werd gegeven over de 
fietsenstalling bij het station. Er zijn 4 visuals uitgewerkt.   
(Foto’s: Inex Architecten) 

     
* Nieuwe O.I.W. leden:  
Samen Spelen, Mulders Bouw, Peter Slegers Ontwerpen, Martijn de Bloemist 
* Ondernemer van de maand juli: Samen Spelen. Voor meer informatie:  
http://www.oiw-wyckmaastricht.nl/2014/07/ondernemer-van-de-maand-juli-is-samen-spelen/ 
(foto: William Bartels) 

* Van harte gefeliciteerd! Bv Mathieu Bruls architect voor het behalen van de Victor Steursprijs en 
Bread and Delicious met het 5 jarig bestaan!  
*Magisch Maastricht in Wyck: Dit jaar wordt op de Percée een kerstdorp gebouwd met o.a. een 
kerstbomenverkoop, chalets en een overdekt terras. Dit alles met een muzikale omlijsting.  
Wilt u of uw vereniging een ‘podium’? Wilt u een chalet huren of wenst u meer informatie?  
Meldt u vóór 20 oktober aan bij: info@oiw-wyckmaastricht.nl 
* Hoe denkt u over de hospitality guides? O.I.W. heeft 25 uur hospitality guides ingehuurd om alléén 
Wyck te promoten. Dit kan op verschillende locaties zoals bij de Bijenkorf, in de bus vanaf Station 
Noord (Beatrixhaven), bij de parkeerplaats Cabergerweg, bij het centraal station, etc.  
Wij vragen úw advies: welke dagen denkt u dat het beste zal zijn om deze guides in te zetten? Mail 
uw wens naar info@oiw-wyckmaastricht.nl  

  
O.I.W. bestuur neemt afscheid van Rita Burlet als zijnde secretaris en bestuurslid. Zij blijft wel actief 
binnen de vereniging op het gebied van ledenwerving en als contactpersoon. Wilt ú meer voor de 
wijk doen, maak gerust een afspraak via het secretariaat.  
Tijdens de algemene O.I.W. ledenvergadering, 15 oktober as, 18:30 uur bij Hotel Beaumont, 
verneemt u ook meer over de nieuwe structuur van het O.I.W. bestuur. Bent u lid? U bent van harte 
welkom. 
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*  Wie wordt de Maastrichtse Topper 2014? 15 Oktober worden de genomineerden bekend    
    gemaakt. 
 * ‘Mode Maastricht’ Wenst u meer informatie of wenst u te participeren? Kijk dan op 
www.fashionmaastricht.nl  (foto Branko Popovic) 

* Via de O.I.W. site kunt u de presentatie nalezen van het ‘banieren- en vlaggenbeleid’ 
 

 
VVV Maastricht/Marketing heeft verschillende publicaties kunnen realiseren: 
* het gratis magazine ‘Natuurlijk’ van Landal GreenParks: hierin wordt Wyck vermeldt als zijnde de 
wijk die bezocht moet worden voor de talrijke kleine en exclusieve winkeltjes en galerieën. Waar veel 
shops zijn waar echte Maastrichtse lekkernijen worden verkocht! 
* En een publicatie over Maastricht in de Weekend Knack België met een oplage van 122.500.  
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