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"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.”
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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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