
De zomer begint 
in Wyck! 
Wat is er mooier dan stil te staan bij de 
goede dingen van het leven? Tijdens de 
‘Route du Soleil’ in Wyck vieren we 
daarom de start van de zomer! 

Een dag om vrienden te ontmoeten, 
samen te genieten van een hapje en een 
drankje en op zoek te gaan naar de 
mooiste spullen voor jezelf, je familie, of 
voor in- en om het huis. Neem er de tijd 
voor op 21 juni, de o�iciële start van de 
zomer en de langste dag van het jaar. 
Vanaf 12:00 uur ’s middags presenteren 
meer dan 40 winkels, restaurants en 
hotels zich van hun meest zonnige kant. 

Op een speciale wandelroute tussen het 
station en de Servaasbrug vind je vele 
diverse activiteiten, speciale acties, 
proeverijen, cadeaus, muziek en meer. Dus 
volg de kleurrijke lampionnen boven de 
autovrije Wycker Brugstraat en 
Rechtstraat naar de Hoogbrugstraat, om 
heerlijk te flaneren langs deze bijzondere 
‘Route du Soleil’. Geniet van al het goede 
dat Wyck je te bieden heeft!

Célébrez l'été! 
Om precies 6 minuten voor 6 (17.54 uur) 
verwelkomen we ondernemers, bezoekers 
en bewoners van Wyck heel graag bij de 
afsluitende borrel op het ‘Zonneplein’ 
(kruising Rechtstraat-Wyckerbrugstraat).

Peter Slegers (van Slegers Open Atelier 
op de Stenenwal) zal kort toelichten 
waarom we voor dit bijzondere tijdstip 
gekozen hebben. 

Daarna zullen we met zonnige muziek en 
drankjes (verzorgd door Café Zondag) en 
heerlijke hapjes (van restaurant Papaz), 
maar vooral met elkáár het glas he�en op 
de eerste editie van de Route du Soleil!

Soyez les bienvenus / wees welkom!
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Salsa! 14.30
Swingend de zomer in? 
In een half uurtje leer je 
je eerste salsa-moves in 
deze workshop van 
Salsa Romantica Dance 
Company!

Salsa! 13.30

Salsa! 15.30

Dancing in the 
street 15.30
Een spetterende       
performance van de 
‘kids’ van Dansschool 
Reality!

Salsa! 16.30
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     Pop-up: Ko�e met advocaat
Zorgeloos de zomer in? De hele dag gratis 
juridisch advies van de advocaten van Van Dijk. 
De ko�ie (en advocaat!) staan klaar!

     Goud in de mond
Probeer eetbaar goud bij Goudbloem en ga voor 
goud! Doe mee aan de prijsvraag en win een echte 
goudprijs!

     Coupe Soleil
Laat je bij Sjiers knippen in de zon en maak kans 
op een verzorgingspakket ter waarde van €175,-!

     Hello Sunshine!
Vraag je favoriete zomerhit aan en stel bij De 
VerwonderinG je perfecte beach-outfit samen. 
Verwonder je over de kleurrijke pareo's, zonnige O 
bag-strandtassen en stijlvolle zonnebrillen.

     Été oriental
Heerlijke Indonesische hapjes voor zomerse 
prijsjes bij restaurant Kapulaga. Bovendien 
ontvang je een coupon voor 10% korting op een 
diner op een datum naar keuze!

     Aperitivo van 15.00 tot 18.00

Sjiek Kookpunt verzorgt vandaag een 'aperitivo'. 
Ontvang bij ieder glas wijn een sjiek Mediterraan 
hapje.

     Saucisses au Soleil vanaf 15.00

Barbecue en live accordeonmuziek bij 't Pruuske.

     Prix d'Amis
Alle dansschoenen en damesmode voor 
weggeefprijzen vanaf €10,- (schoenen) en €25,- 
(mode) bij Mi Pasión Outlet.

     Bienvenue a Buvette Bio!
Kom proeven en breng jezelf in zomerse sferen op 
het mini terras omringd door een mini brocante. 
Maak kennis met de biologische en duurzaam 
geproduceerde wijnen uit het brede assortiment 
van Wijnwinkel Wyck. 

     In denim de zomer in!
Voor de echte denim liefhebber biedt Arborator 
Denim Company vandaag gratis Denim Repair en 
een zomerse kortingsactie van 25%!

     L’été est arrivé!
Proef de zon in de Arabisch/Marrokaans hapjes bij 
Zenza. Zomeractie op àlle sieraden: 3 halen 2 
betalen!

     Beau Soleil
Geniet met een zomerse verfrissing in de hand 
van de speciale expositie bij Peter Slegers Open 
Atelier over onze lichtbrenger, de zon!

     Mannequins vivants presentatie om 15.00

Magnolia Thrift Store verzorgt een unieke 
presentatie van hun unieke collectie 
vintagekleding. Vandaag 25% korting!

     Beatz, Booze and Bitez…
Alex, Bar Brutal en de Wijnpraktijk join forces! 
Geniet van de lekkerste bites & drinks terwijl er 
disco funky vinylplaatjes worden gedraaid.

     z O mer!
Ontvang vandaag van Mrs O een boeket 
zonnebloemen cadeau bij aankoop van een O bag 
of Ju'stO tas.

     Oakley Road Show
Op de fiets of naar de golfbaan? Alles ziet er 
mooier uit door een Oakley bril! Probeer het zelf 
onder het genot van een sportieve traktatie bij 
Mestrini Optiek.

     Tournesols pour tous
Ramaekers Bloemen zorgt voor oneindige zomer 
met 1 houten tulp cadeau bij aankoop van 5 stuks. 
Speciaal vandaag 5 zonnebloemen voor €5,-!

     Surprise des cerises
Zomerse groente- en fruitsapjes en smoothies 
voor €1,99 per flesje (250 cc) en altijd Veers oet 
Wyck!

     De beste versie van jezelf!
Family & friends korting tot wel 30% op bijna het 
gehele assortiment bij Ici Paris.*
*Aanbieding onder voorwaarden

     

     Pop-up: Marché de Curiosités
Vintage kleding + curiosa van Magnolia 
Thriftstore, vandaag met 25% korting.

     Huîtres à Wyck v.a. 15.30

Oesters, bubbels en muziek bij Wycker Cabinet.

     Summer essentials
Verkoop van espadrilles & zonnebrillen in de zon 
bij Noir shoes & bags.

     Surprise Argentine
Laat je verrassen bij Steakhouse Carnal.

     Noir is the new black
Vandaag een verrassings assortiment bij Noir!

     Prêt-à-porter
Leer op welke verschillende manieren je een sjaal 
kunt dragen of knopen. Vandaag een kristallen 
armbandje cadeau bij iedere aankoop bij BieZoe 
Accessoires in Wyck.

     Proef de zomer
Restaurant Papaz presenteert heerlijke 
mediterraan-Midden-Oosterse hapjes!

     Tout voor tien!
De Soldes Boutique biedt koopjes voor €10,- aan!

     

     Footloose Folk
Voetjes van de vloer bij Irish Pub John Mullins 
met live vrolijke Ierse folk muziek!

     Petit Lyon
Bij een originele Franse 'pot' Beaujolais bij 
Bouchon d'en Face, een prachtig boek cadeau. Bij 
ieder glas wijn, een hapje!

     Pop-up: Bière a la Meuse v.a. 15.00

Live muziek en speciale zomerse biertjes bij de 
Maastrichter Maltezer!

     Aloha Wyck!
Joyeria, met prachtige sierraden afkomstig uit 
Barcelona, de Griekse eilanden, Hawaï én een 
made-in-Wyck collectie, creëert een tropische 
sfeer. Kom vandaag een kokosnoot kraken en 
drink ‘m fresh and juicy.

     Salut à tout le monde
Koekoek Film en Tekst & Stijl verplaatsen hun 
videostudio naar buiten. Kom met collega’s, 
kinderen of vrienden naar de Mediterrane ‘video 
booth’ en neem een zonnige vakantiegroet op om 
digitaal te verzenden of te delen!

     Coloriez votre journée
Met een zomerse Zilch aankoop maak je exclusief 
vandaag kans op een duurzame leren tas van 
Sticks and stones.* 
*Aanbieding onder voorwaarden
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     On boit un coup?
De Jo�ers schenken vandaag verfrissende 
cocktails. Bij iedere aankoop een zomerse attentie 
cadeau!

     Zon, zee en champagne!
Ontdek de zee in Maastricht! Waan je bij 
Restaurant 'O' aan de Mediterranée met fruits de 
mer en champagne voor een zomers prijsje.

     Fête de falafel
Het zomergevoel op straat met falafel en bubbels 
bij Eetcafé Ceramique!

     Art en plein air
Fashion label Monique Brouns presenteert een 
outdoor expositie van kunstschilder Danielle 
Brouns. 

     Formule 1 vibes
Put on your Red Bull Specs bij Peter Bronzwaer 
Optiek, check de complete (zonnebrillen)collectie 
van Red Bull en waan je op de Grand Prix tijdens 
een gratis rit in de originele racesimulator van 
Max Verstappen!

     Café & Cordes
'Paqhuis Maastricht', de huisleverancier van The 
Broth Bar, verzorgt vandaag een bier en ko�ie 
proeverij. Geniet ondertussen van het 'Maastrichts 
Cello Ensemble', dat elk uur een live performance 
geeft.
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     Café Dimanche
Zomerse deuntjes, drankjes en dingetjes. Vintage 
verkoop bij Café Zondag!

     Badplaats Wyck
Op zoek naar zon en water? Duik in het antieke 
bad van Villa Trepetie, neem een selfie tussen de 
badeendjes en maak kans op een prachtige prijs 
van PTMD.

     Lounge Deluxe
Proef JEF's plateau shared bites aan de outdoor 
wijnbar, vandaag voor maar €15,- (2p!) tegen een 
achtergrond van deep/loungehouse. Maak het 
zomergevoel compleet met een heerlijke 
cava-sangria!

     Pop-up: Petit High Tea
Crowne Plaza verzorgt een luxe mini high tea! Een 
kopje thee, soepje, sandwich, kleine zoetigheid, 
scone & jam plus een fruitverrassinkje voor maar 
€5,-!

     Bonne chance!
Iedere 5e klant ontvangt een sjaal cadeau bij Tizia 
jewels and art.

     Pas de deux
Dansend de zomer in! Op nieuwe schoenen en in 
een nieuw zomerjurkje van Mi Pasión. Vandaag 
met 10% extra korting en een amuse-bouche!

Route du Soleil is een initiatief van Centrummanagement Maastricht en Wyck Promotie.


