
 
 
Beste geïnteresseerden in Wycker aangelegenheden, 
 
 

• Op onze eerste vergadering na de zomervakantie, op donderdag 16 augustus jl., waren er 
negen gasten aanwezig. We hebben het voornamelijk gehad over het afsluiten van de 
Alexander Battalaan Zuid van en naar de Stationsstraat voor gemotoriseerd verkeer. Uit de 
enquête is gebleken dat er ongeveer evenveel voor- als tegenstanders zijn. Tijdens de 
vergadering was in het algemeen eenieder het ermee eens dat de afsluiting van deze straat 
in een groter geheel bekeken moet worden, dat de Sint-Antoniuslaan weer open moet voor 
verkeer en dat het verkeer/de bussen gelijkmatig verdeeld moeren worden over de straten 
van Wyck. Er is een werkgroep opgericht die zich zal buigen over het uitwerken van het plan 
en de voor- en nadelen hiervan in kaart zal brengen. Inmiddels is ook in de Alexander 
Battalaan Noord een enquête gehouden. Wij zullen u van de ontwikkelingen op de hoogte 
houden. 

 

• De volgende bestuursvergadering van Buurtplatform Wyck zal worden gehouden op 
woensdag 19 september 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. 

 

• Els Schepers van het Bourgogneplein heeft twee bloembakken van de gemeente 
geadopteerd. De gemeente zorgt voor de bloemen en voor het ophalen van het groenafval. 
U verzorgt de planten en/of bloemen. Wilt u ook een bijdrage leveren aan een fleurig 
Bourgogneplein? Neem dan contact op via elsschepers@home.nl. 

 

• Op 8 september houdt Boulodrôme Maastricht tussen 10:30 en 17:00 uur een open dag. U 
bent van harte welkom aan de Severenweg 1. Zie bijlagen en 
www.boulodromemaastricht.nl. 

 

• Op 22 september is het weer Burendag, onder andere in de Gebroeders Hermansstraat 31 
van 10:00 tot 17:00 uur. Voor informatie zie https://www.burendag.nl. 

 

• Heb je een grote wens voor je eigen buurt, maar geen geld om het uit te voeren? Stuur je 
plan in bij Onze Buurt van Maastrichtdoet en maak kans op een startkapitaal. Er ligt voor € 
60.000,- aan prijzengeld klaar. Schrijf een plan en stuur het in voor 31 augustus, want dan 
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sluit de ‘postbus’ voor 2018. Voor meer informatie zie https://maastrichtdoet.nl/onze-
buurt-heeft-e-60-000-in-prijzenpot/. 

 

• Op 14 september 2018 organiseert Buurtplatform Céramique de Zoete Inval in Residence 
Sonneville. In plaats van een Buurtlunch, deze keer een High Tea met diverse zoetigheden. 
Voor meer info hierover: zie bijlage. 

 

• In onze wijk zijn (o.a.) twee laagdrempelige instanties/services operationeel, die heel nuttig 
werk verrichten. En waar wij als buurtbewoners ook veel baat van kunnen hebben en ons 
“steentje” aan kunnen bijdragen. Mogelijk zijn ze nog niet bij iedereen bekend. Daarom 
wordt hier in deze nieuwsbrief aandacht aan besteed. 
The Masters® Services & Care is een sociale Wijkcoöperatie van en voor burgers 
(onderstaande tekst is overgenomen van de website van The Masters) 
The Masters® Services & Care Wyck is een sociale Wijkcoöperatie van en voor burgers  
Een fysieke, vrij toegankelijke verbindingsplek midden in een wijk waar iedereen terecht kan. 
Op dit verbindingspunt beantwoorden we alle zorg- en hulpvragen van wijkbewoners. Door 
onze nauwe samenwerking met het Sociaal Team Centrum samen met alle andere zorg- en 
hulpaanbieders binnen de wijk worden al uw vragen effectief en efficiënt doorgeleid naar de 
best passende aanbieder. Daarbij worden op de wijk afgestemde diensten/services en 
producten aangeboden, namelijk een was-, en strijkservice, naaiservice, distributieservice, 
klussendienst, computerservice en stoomservice. 
De diensten en producten op onze locatie worden aangeboden door sociaal ondernemers die 
nu nog een uitkering kunnen hebben en de kans krijgen om een eigen bedrijf op te bouwen, 
zodat ze op hun specifieke vakgebied zelfstandig aan de slag kunnen. Zij bieden ook 
leerwerkplekken aan talentvolle “anders ontwikkelden” of mensen in de bijstand die hun 
kansen willen vergroten om straks weer aan de slag te kunnen op de arbeidsmarkt. Iedereen 
die de diensten en producten afneemt biedt kansen aan de sociaal ondernemers en hun 
leerlingen. Dus… het succes bepalen we zelf! 
De coöperatie is een community builder, in de vorm van een sociaal ondernemende 
coöperatie van en voor burgers. Ons doel is bij te dragen aan een betere samenleving door 
duurzaam betekenisvol en vernieuwend te ondernemen, zodat zoveel mogelijk mensen, op 
basis van talent en vermogen, de kans krijgen om mee te doen aan de samenleving. Daarbij 
worden de wijkbewoners, in eigen regie, voorzien van alle services, voorzieningen en 
producten die nodig zijn om zo zelfstandig mogelijk deel te kunnen (blijven) nemen aan de 
maatschappij”. 
Heeft u vragen, of wilt u graag meer informatie over The Master Services & Care Wyck? U 
kunt altijd binnen lopen op onze locatie aan de Hoogbrugstraat 57. Wij zijn geopend van 
dinsdag t/m vrijdag van 10:30 tot 18:00 en zaterdag van 10:30 tot 17:00. 
Locatie: Hoogbrugstraat 57, 6221 CP Maastricht 
Telefoon: 043-3117394 
Email: serviceswyck@themasters.nu 
Website: https://services-and-care.themasters.nu/nl 
Facebook: https://www.facebook.com/themastersservicesandcarewyck 
Sociaal Team Centrum 
(onderstaande tekst is overgenomen van de folder van het Sociaal Team Centrum) 
Iedereen kent momenten waarop het even wat minder gaat. Zo kan het zijn dat het thuis niet 
zo lekker loopt. Of dat je je eenzaam voelt of merkt dat je bepaalde handelingen minder 

https://maastrichtdoet.nl/onze-buurt-heeft-e-60-000-in-prijzenpot/
https://maastrichtdoet.nl/onze-buurt-heeft-e-60-000-in-prijzenpot/
mailto:serviceswyck@themasters.nu
https://services-and-care.themasters.nu/nl
https://www.facebook.com/themastersservicesandcarewyck


goed aankan. Op zo’n moment heb je behoefte aan ondersteuning. Weet je niet waar of 
hoe? 
Dan kan het Sociaal Team Centrum je op weg helpen! 
Kom langs en stel je vraag of maak gewoon kennis. 
In dit team werken verschillende deskundigen nauw samen om jou goede adviezen te geven. 
Als wij het antwoord niet weten, schakelen we ons netwerk in. Het kan dat er andere 
buurtbewoners zijn met dezelfde vraag of die jou kunnen helpen. Het Sociaal Team kan jullie 
als buurtbewoners met elkaar in contact brengen. 
Bel via 06 46830424 
Stuur een bericht via www.sociaalteammaastricht.nl 
Via het spreekuur op de 3e donderdag van de maand tussen 15.00 – 16.00 uur bij The 
Masters, Hoogbrugstraat 57 Maastricht 

 

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 
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