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 zondag 17 juni a.s. is er in Wyck een Vintage Fashion Market in de gehele Rechtstraat,
een deel van de Wycker Brugstraat en een deel van de Hoogbrugstraat waar modemakers,
de gevestigde standhouders, winkelondernemers en ook bewoners uit de buurt zorgen voor
een gevarieerd aanbod in nieuwe of tweedehands kleding, schoenen & accessoires. Speciale
activiteiten voor kinderen, food, drinks en singer songwriters maken het event compleet.
Tussen 17:00 en 17:30 is er een kledinginzamelingsactie voor de Stichting Quit, hierbij
kunnen verkopers van de markt en ieder ander hun kleding brengen naar Wyck Bazaar
(Rechtstraat 79). De stichting Quit zal deze kleding binnen haar community verspreiden
onder de mensen die dit het hardst nodig hebben. Quiet wil armoede onder de aandacht
brengen én verzachten. Er zijn inmiddels al Quiet Community’s in vier steden. Elke
Community werft sponsors om haar ‘members’ via een digitaal platform iets aan te bieden
wat ze zelf niet kunnen betalen: van een tweedehands fiets tot een keertje uiteten, van een
knipbeurt tot kaartjes voor theater of sport. Daarnaast geeft Quiet mensen de kans om hun
talenten te (her)ontdekken en te benutten: goed voor hun zelfvertrouwen én voor de
mensen die ze daarmee helpen. .
Bewoners die in genoemde straten moeten laden en lossen of hun garage in- of uit willen
rijden kunnen dit (liefst zo weinig mogelijk) doen, de verkeersregelaars zijn hiervan op de
hoogte.

•

Op zaterdag 23 juni 2018 organiseert Buurtplatform Céramique een Art Nouveau excursie
op het eiland Outremeuse in Luik. De duur van de excursie is ruim 2 uur. Vertrekplaats:
Remalunet nrs. 1-3. Vertrektijd: 10.00 uur. Vervoer gebeurt door middel van carpoolen.
Parkeerplaats op Outremeuse: Boulevard de la Constitution. Kosten: Voor de chauffeurs
€3,00 benzinegeld. Verder zijn er geen kosten. Informatie en aanmelden bij Jean Willems: tel.
0031625014267, of via WhatsApp of sms.

•

Binnenkort zal er een onderzoek starten bij Zuyd Hogeschool en Maastricht University in het
kader van een groot provinciaal project LIME dat gaat over meten in de zorg. Hiervoor
zoeken zij mensen die ouder zijn dan 65 en niet vaker dan 1x per week sporten. Aan de
deelnemers wordt gevraagd om eenmalig naar Zuyd Hogeschool (Heerlen) of naar Maastricht
University (Maastricht) te komen, afhankelijk van de voorkeur. De deelnemers zullen een

activiteitenprotocol van een uurtje uitvoeren. Voor verdere informatie en aanmelden zie
bijlage.

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

