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Save the Date voor het begin van de zomer 2020! 

Uit de evaluatie is naar voren gekomen dat er ruime animo is om de start van de 

zomer niet één dag, maar een heel weekend te vieren. Komend jaar zal het 
zomerse feest in Wyck dan ook twee dagen duren en wel in het weekend 

van zaterdag 20 en zondag 21 juni 2020. Centrummanagement Maastricht en 

Wyck Promotie slaan de handen opnieuw in elkaar om er ook in 2020 weer een 
groot succes van te maken. Nadere info en uitnodigingen voor de 

brainstormsessies volgen begin 2020.  

 
Krijg je nog geen mail van Wyck Promotie? Meldt je dan via: info@wyck.nl 

 

https://wyck.us16.list-manage.com/track/click?u=3bbe91254b93d5cbf9965fba6&id=6395715754&e=7822609bb2
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Reminder: Kom je ook? 

28 oktober, 18.15 uur bij So Delicious (Stationsstraat 21-23):  
Informatieavond voor belanghebbenden van de Stationsstraat. Wat mag en kan 

wel/niet m.b.t. parkeren, laden en lossen, afval(verwijdering) en terrassen. 

Ondernemers en bewoners van Wyck zijn van harte welkom. 

29 oktober, 19.30 uur in de Ruimte van SNS in het Eiffel gebouw: 
 Informatieavond BOC/CMM voor alle OW-leden.  Over de toekomst van retail  

En de kracht van ons achterland. 

25 november,  in het Stadhuis de uitreiking van de Maastricht Awards. 
Meer informatie is te vinden via: www.gemeentemaastricht.nl/maastricht-awards  

 

Nieuwe leden bij Ondernemend Wyck vanaf januari 2019: 
Van Dort Letselschade 

 

Helaas hebben we afscheid moeten nemen van Wim Appeven van Veers Oet Wieck. 

Wij wensen hem sterkte en succes met zijn nieuwe uitdagingen in het leven. 

 

 
Groot suc6: Groot-Wyck-Najaarsborrel: 9 oktober! 

Met 75 gasten was het een gezellige, informele en interessante avond tussen 
bewoners, ondernemers en medewerkers uit Wyck-Céramique. Bedankt voor de 

komst!  

Was je er niet bij? Kom de volgende keer, we organiseren tweemaal per jaar de 
Groot-Wyck-Borrel. Informatie volgt via de nieuwsbrief. 

http://www.gemeentemaastricht.nl/maastricht-awards
https://www.vandortletselschade.nl/
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Waar we verder mee bezig zijn 

Magisch Maastricht in Wyck: Heb je plannen om iets te organiseren tijdens de 

decembermaand? Laat het ons weten. Denk aan de aanvraag voor de vergunning! 
De Wieker Fanfare organiseert alvast iets op 14 en 15 december!  

Parkeren in Wyck: dit loopt helaas nog helemaal niet naar wens en het we zijn druk 

doende met de gemeente m.b.t. de parkeerduur, de tussenliggende 15 minuten en 
de zakelijke parkeervergunning. 

Duitse Poort: wij zijn nog in afwachting van een reactie van weth. Krabbendam! 

Maastricht Bereikbaar: Hierbij wordt u geïnformeerd over de vernieuwde website.  

Deze zal reizigers nog beter informeren over slim reizen naar hartje stad.  

 
Vacatures bij Ondernemend Wyck 

Het bestuur van Ondernemend Wyck is op zoek naar (betaalde) ondersteuning 

voor het secretariaat omdat onze Anouk ons gaat verlaten.  
Interesse? Neem gerust contact met ons op via 

secretariaat@ondernemendwyck.nl.   

  

https://www.bezoekmaastricht.nl/magisch-maastricht
https://www.facebook.com/events/1016809658657485/
https://www.maastrichtbereikbaar.nl/nl/
https://ondernemendwyck.nl/wp-content/uploads/2019/10/Bericht-MB.pdf
mailto:secretariaat@ondernemendwyck.nl

