
"De smakelijke eettentjes om de hoek en de lekkere
zitplekjes aan Maas maken het wonen in Wyck erg

aangenaam”

Voor Jan Scheele is en blijft Wyck een favoriete woonplek. Hij woont inmiddels 10 jaar

in Maastricht, waarvan 8 jaar in Wyck. “De smakelijke eettentjes om de hoek en de

lekkere zitplekjes aan Maas maken het wonen in Wyck erg aangenaam”, aldus Jan.

Niet alleen woont Jan in Wyck, hij werkt er ook. Hij is zelfstandig ondernemer en is in

zijn vrije tijd o.a. organisator van verschillende TEDx evenementen, bestuurslid van

het CDA en het hardloopevent ‘Zweit veur Leid’. Zijn werkplek - in het kantoorgebouw

De Colonel op het Stationsplein– ligt om de hoek. “Ik werk op loopafstand van zowel

het station als 몭jne lunchplekjes. Zodra ik een aantal telefoontjes achter elkaar moet

plegen, is dat een prima excuus om even een ommetje door Wyck te maken.”

 

“Ik vind het geweldig CINQ is groot

favoriet bij Jan.

“Perfect voor een

topverzorgde

middag op het

terras. De ligging is

perfect en ze

serveren de

lekkerste eggs

Lunch & diner

“Een zomerse

weekenddag breng

ik graag door op een

van de bankjes bij

De Griend. Het is

hier heerlijk zitten,

langs de Maas met

een goed boek of

een sigaar. Je waant

Wyckend

“Ik vind het geweldig

om te zien, hoe

ondernemers,

werknemers en

bewoners, zich zo

ontzettend

inspannen voor

Wyck en er

gezamenlijk iets

De wijk
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Ben jij ook zo’n fan van Wyck en vind je het elke dag een feestje om er te mogen

wonen en/of werken? Deel jouw favoriete plekjes met ons en lees je verhaal hier

terug. Meedoen kan via info@wyck.nl.
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hard werken, zijn de

resultaten er nu dan

benedict van

Maastricht”, vertelt

hij. Ook restaurant

Harry’s is erg geliefd

bij Jan. “Het is zelfs

een van mijn

favoriete

restaurants in

Nederland. Elke

keer geniet ik weer

van de

totaalbeleving. Ze

hebben waanzinnig

lekker eten, er

heerst een super

ambiance en de

bediening is heel

몭jn. Op deze plek

ben ik regelmatig te

vinden met familie,

vrienden en

zakenrelaties.”

Cinq

je op deze plek voor

even in Frankrijk.

Daarnaast zijn er

nog genoeg andere

leuke plekjes, waar

je even rustig tot

jezelf kunt komen.”

Verder spendeert

Jan zijn weekend

ook graag thuis.

“Mijn appartement

in de Kattenstraat

hangt vol met

prenten van

Maaslands, gerund

door Nol en Marleen

Beckers. Vakmensen

die vol passie

kunnen vertellen

over de prachtige

producten die zij

verkopen. Een echte

must om bij een

bezoek aan Wyck,

even binnen te

lopen als je het mij

vraagt!”

moois van proberen

te maken. Na jaren

hard werken, zijn de

resultaten er nu dan

ook echt naar. Een

wijk om trots op te

zijn!”
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