Beste geïnteresseerden in Wycker aangelegenheden,

•

De volgende bestuursvergadering van Buurtplatform Wyck zal worden gehouden op
woensdag 20 juni 2018 om 20:00 uur in Basisschool Wyck. U bent van harte welkom om
hierbij aanwezig te zijn. Wel dient u zich vooraf aan te melden via info@bpf-wyck.nl. Op
onze vorige vergadering waren vier gasten aanwezig. Besproken werd onder andere:
• Combi-parkeren
• Toename hotels en B&B’s
• Verkeersoverlast coffeeshop Rechtstraat
• Horecastraatprofielen

•

Het dancefestival Wyck Electronique zal definitief NIET in de buitenlucht plaatsvinden. Wel
zal het ergens komende september binnen in Complex worden gehouden. Buiten bij Complex
zal dan, zoals de plannen van de organisatie er nu uitzien, een elpee-markt en lezingen
worden georganiseerd. Er komt dus geen muziekinstallatie buiten. In hetzelfde weekend
heeft een ondernemer plannen om in de Percee een food market te organiseren.

•

Mevrouw Els Schepers, wonende aan het Bourgogneplein, zou graag het Bewoners Comité
Bourgogneplein nieuw leven inblazen. Woont u aan het Bourgogneplein en heeft u vragen
hierover of wil u met haar meedenken, neem dan contact op via elsschepers@home.nl.

•

Op zaterdag 9 juni vindt er van 11:00 tot 15:00 een rommelmarkt plaats in de buurttuin van
Sint-Maartenspoort, Gebroeders Hermansstraat 33. Volwassenen kunnen een tafel
reserveren, kinderen kunnen met een deken/kleedje terecht om hun waren aan de man te
brengen. Deelname is gratis, maar aan volwassenen wordt 10 euro borg gevraagd. Als na
afloop de eigen plek is opgeruimd krijgt u de borg terug. De organisatie is in handen van
buurtnetwerk Sint Maartenspoort, project Te gekke Buren van Mondriaan en SV Koko. Er zijn
versnaperingen en leuke activiteiten voor de kinderen. Aanmelden i.v.m. reserveren van een
tafel kan bij Marie-Louise Jacobs tel. 043-3211681 of 0628860784 of via e-mail marielouisejacobs@ziggo.nl. Bij regen wordt de rommelmarkt naar 16 juni verplaatst.

•

Op 26 juni zullen er nieuwe struikelsteentjes gelegd worden in Wyck voor een twaalftal
huizen waar Joden woonden die in de oorlog gedeporteerd zijn. Bij elk steentje wordt, voor
zover mogelijk, het verhaal verteld. In de bijlage de adressen en de tijden. Namens de
organisatie wordt u van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

•

Buurtplatform Céramique is bezig met de voorbereidingen voor een buurtborrel die op
zondagmiddag 1 juli zal plaatsvinden. Zij zouden het leuk vinden als er mensen zijn die op
deze zondagmiddag bereid zijn om vrijwillig hun muziekkunsten ten gehore te brengen
(klassieke muziek of (smooth) jazz). Bent u zelf geïnteresseerd of kent u iemand die dit zou
willen verzorgen, neemt u dan contact op via: algemeen@bpfceramique.nl. De borrel vindt
plaats op zondag 1 juli van 15:00 - 18:00 uur in Ipanema (achterzijde Bonnefantenmuseum,
Maas-zijde). Wilt u komen meld u dan vóór 24 juni 2018 aan via voorgenoemd e-mailadres,
onder vermelding van uw naam en het aantal personen.

•

Vanaf vrijdag 25 mei 2018 is in de hele EU de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) van toepassing. In verband daarmee maken wij u er uitdrukkelijk op attent dat uw
naam, e-mailadres en in een aantal gevallen ook uw telefoonnummer en adres zich in het
adressenbestand van Buurtplatform Wyck bevinden. U heeft deze gegevens ter beschikking
gesteld om de nieuwsbrief van Buurtplatform Wyck te ontvangen. Deze gegevens staan
uitsluitend voor het versturen van de nieuwsbrief ter beschikking van Buurtplatform Wyck en
zullen nooit aan derden worden verstrekt of ter inzage gegeven. Mocht u niet meer
ingeschreven willen staan op de mailinglijst van Buurtplatform Wyck, dan verzoek ik u
vriendelijk een mail te sturen naar info@bpf-wyck.nl onder vermelding van ‘afmelding’.
Mocht u het niet op dit moment willen, dan kan het op elk gewenst ander moment. Mocht u
wél graag ingeschreven blijven staan, dan hoeft u niets te doen.

Wenst u niet langer op de hoogte worden gehouden door middel van deze nieuwsbrief, stuur dan
een mailtje naar info@bpf-wyck.nl onder vermelding van ‘afmelding’.

Met vriendelijke groet,
Buurtplatform Wyck
info@bpf-wyck.nl
www.bpf-wyck.nl

