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 Maastricht, 6 september 2019 

Betreft: Kerstmarkt Rechtstraat 14 en 15 december 

 

Geachte ondernemer van Wyck, 

Al meer dan 70 jaar is de Wieker Fanfare te vinden in de straten van Wyck en de binnenstad, te herkennen aan de 

markante uniformen met bijbehorende witte tropenhelmen. 

De vereniging is nu in volle vaart op weg naar haar 75-jarig jubileum, een bijzondere mijlpaal die de fanfare groots 

wil aanpakken. De huidige uniformen zijn al 35 jaar oud en dringend aan vervanging toe. In het jubileumjaar in 2022, 

wil de Wieker Fanfare zich in nieuwe uniformen presenteren. Uiteraard is hier een ruim budget voor nodig. De 

Stichting Vrun vaan de Wieker Fanfaar organiseert daarom in aanloop naar het ‘zjubileij’, diverse activiteiten om de 

nodige middelen bij elkaar te krijgen voor nieuwe uniformen. 

Zo organiseren wij op zaterdag 14 december (11.00-18.00 uur) en zondag 15 december (12.00-18.00 uur), in 

samenspraak met de Gemeente Maastricht, een kerstmarkt in het noordelijke deel van de Rechtstraat. Deze markt 

wordt opgeluisterd door verschillende muziekgezelschappen die kerstmuziek ten gehore zullen brengen.  

Graag willen we u als ondernemer van Wyck de mogelijkheid bieden om een kraam te huren. 

Voor één dag bedraagt de huur € 40,- en voor twee dagen € 70,-. 

Indien u interesse heeft, vernemen wij dit graag vóór 1 november via E: vrunvaandewf@outlook.com of T: 043-

2031989, met vermelding van de volgende gegevens: 

• Naam 

• E-mailadres en telefoonnummer 

• Voorkeur voor de plek van de kraam. 

• Wel of geen stroomvoorziening nodig 

Wij hopen u te verwelkomen op 14 en 15 december, als kraamhouder of als bezoeker van de kerstmarkt. 

 

Met vriendelijke groet, 

Roger Koch, Petra Kurvers, Cecile Magermans, Lysianne Starmans, Sonja Opreij 

Namens de Stichting Vrun vaan de Wieker Fanfaar 

 

PS: Mocht u geen kraam huren, maar ons wel willen ondersteunen, dan kunt u een vrijwillige bijdrage doneren op onderstaande rekening ☺: 

http://www.vrunvdwf.nl/
mailto:vrunvaandewf@outlook.com
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