Beste wijkbewoners,
Gelukkig is er ondanks de lastige tijden ook nog positief nieuws te melden.
Huis van de buurt Matilo / horecapunt
Het horecapunt in buurthuis Matilo is klaar! Samen met de werkers van het buurthuis worden er al
plannen gesmeed voor de feestelijke opening. Momenteel is het buurthuis nog gesloten voor bezoek.
Zodra de lockdown voorbij is, gaat Resto van Harte hier wekelijks een maaltijd serveren.
De wijkverenigingen overleggen met het buurthuis over nieuwe activiteiten zodra de deuren weer
open mogen. Stuur uw ideeën naar: bestuur.wijkmeerburg@gmail.com We staan altijd open voor
suggesties en initiatieven.
ROME-krant
De redactie van de ROME-krant is alweer bezig met de voorbereiding van het lentenummer, april
2021. Er komt een nieuwe rubriek, waarin nieuwe bewoners zich kunnen voorstellen en u een
geboortekaartje kunt laten plaatsen. U kunt een stukje of een kaartje sturen naar:
romekrant@wijkroomburg.nl Ook andere ideeën zijn welkom.
Verbouwing SPAR
De SPAR, waar we elkaar nog wel eens tegenkomen, zal vanaf a.s. vrijdag twee weken gesloten zijn.
We kijken nu al uit naar 4 maart, wanneer de vernieuwde SPAR haar deuren weer opent.
Op de schaats
Wat hebben we onlangs genoten van het prachtige winterweer! Er werd geschaatst op sloten,
plassen en zelfs op het kanaal. Deze foto ontvingen wij van een enthousiaste wijkbewoner. Meer
foto’s voor op de website of onze facebookpagina zijn altijd welkom: www.roommeerburg.nl

Tot slot, reminder/oproep voor de Roomburgers:
Wijkvereniging Roomburg heeft betalende leden. Wijkvereniging Meerburg is van oudsher op andere
leest geschoeid. De lidmaatschapsgelden en de subsidie van de gemeente van beide
wijkverenigingen worden gebruikt voor wijkactiviteiten en de uitgave van de ROME-wijkkrant. U kunt
ons hierbij financieel steunen door lid te worden.
Het lidmaatschap kost 12,50 per huishouden per jaar. U kunt dit bedrag overmaken op
rekeningnummer NL74 INGB 0005 1319 28 t.n.v. Wijkvereniging Roomburg (graag vóór 1 april 2021).
Bent u al lid, maar vergeten om de jaarlijkse contributie over te maken, dan zien we uw bijdrage
graag alsnog tegemoet. Meer informatie of lid worden:
www.roommeerburg.nl secretariaat: bestuur@wijkroomburg.nl
Gratis aanmelden voor de nieuwsbrief:
via: bestuur@wijkroomburg.nl of www.roommeerburg.nl
Afmelden via: bestuur@wijkroomburg.nl

