Beste bewoner van de Casa Confetti,
Na de geslaagde wedstrijden van het Nederlands Elftal in de Cambridgebar, zullen wij in deze nieuwsbrief
weer toekomstige activiteiten meededelen.
UP-feest
Na een succesvol UP-feest vorig jaar, wordt ook dit jaar dit grote Uithoffeest gegeven. De “Summer
Rooftop Party” vindt plaats op vrijdag 4 juli op het dakterras van de Casa Confetti. Entree is €5 euro,
inclusief drank. Er zijn slechts 400 kaartjes beschikbaar en er is uitsluitend deurverkoop, dus wees er op
tijd bij! Het feest begint om 20.00uur en gaat om middernacht verder met de afterparty in de
Cambridgebar. Kom jij ook?
Festival deBeschaving
Dit jaar geven we eenmaal 2 gratis kaarten uit voor festival deBeschaving, een festival waarbij op diverse
podia een mix van livemuziek en wetenschap wordt uitgezonden. Het festival vindt plaats op de meest
bijzondere festivallocatie van Nederland: de Botanische Tuinen van het Utrecht Science
Park. DeBeschaving opent haar poorten zaterdag 5 juli om 12.00 uur, het festival duurt tot 23.00 uur. Wil
jij kaarten winnen voor dit ontdekkingsfestival? Like onze facebookpagina en mail naar info@casaconfetti.nl met naam en huisnummer erin vermeld. De deadline is op donderdag 3 juli om 18.00uur.
WK-activiteit
Nederland is door naar de kwartfinale en daar zijn wij natuurlijk heel blij mee! Wij nodigen iedereen uit
de wedstrijd van 5 juli a.s. live in de Cambridgebar te komen kijken. Bij elk Nederlands doelpunt trakteren
wij op een rondje shotjes en bij winst van Nederland trakteren wij iedereen op een biertje! Houd voor
toekomstige wedstrijden van het Nederlands elftal ons facebook pagina in de gaten.
Back-to-school borrel
In de periode augustus/september zal er, voor de start van het nieuwe studiejaar, een borrel plaatsvinden
met hapjes en drankjes. Houd hiervoor de nieuwsbrief in de gaten of like onze facebook pagina.
Enquête leefbaarheid Uithof
In mei en juni jl. hebben de bewoners van de Casa Confetti via de mail een enquête ontvangen over de
leefbaarheid en de voorzieningen in De Uithof. Dit is een onderzoek uitgevoerd door Ecorys / Dimensus in
samenwerking met de Universiteit Utrecht, Stichting Utrecht Science Park, SSH, Gemeente Utrecht en de
woonbesturen van de drie wooncomplexen in De Uithof. Met behulp van de enquête willen wij graag
weten hoe jij als bewoner de voorzieningen en het wonen in De Uithof ervaart. Wij willen iedereen
bedanken die de vragenlijst heeft ingevuld. Het resultaat van de enquête volgt.
Fietspompen
Al enige tijd hebben we nieuwe fietspompen besteld voor de fietsenstallingen. Staat er geen fietspomp in
jouw fietsenstalling? Stuur dan een mailtje naar info@casa-confetti.nl dan zorgen wij dat er een komt te
staan!
Verhuisservice
Al geruime tijd heeft het woonbestuur een verhuisservice. Via deze service kunnen verhuizende
bewoners in overleg met het woonbestuur zaken lenen om de verhuizing soepel te laten verlopen. Denk
hierbij aan steekkarretjes, “hondjes” maar ook andere klusspullen. Voor reserveringen en het gehele

assortiment, zie de site (www.casa-confetti.nl). Graag willen wij jullie er ook op attenderen dat jullie
eventuele nieuwe bewoners op deze service kunnen wijzen zodat zij zich meteen welkom voelen.
Nieuwe leden voor het woonbestuur gezocht
We zijn hard opzoek naar nieuwe bestuursleden. Lijkt het je wat om mee te helpen om de belangen van
de Casa Confetti bewoners te behartigen en mooie activiteiten te organiseren? Mail dan naar info@casaconfetti.nl.
Contact met het woonbestuur
Als woonbestuur zijn we altijd geïnteresseerd in jullie mening over de Casa Confetti. Heb je problemen in
de flat: laat het ons weten. Wellicht zijn er meer bewoners die met hetzelfde zitten en kunnen we samen
naar een oplossing zoeken. Voor vragen, opmerkingen, ideeën of om je aan te melden voor het
woonbestuur zijn we dan ook altijd te bereiken via info@casa-confetti.nl.
Activiteiten kondigen we ook altijd aan via onze facebookpagina, dus als je meteen op de hoogte wil zijn:
like de pagina!
Met vriendelijke groeten,

Marnix, Wessel, Tessa en Shedia
Woonbestuur Casa Confetti
www.casa-confetti.nl
info@casa-confetti.nl
Leuvenplein 16
3584 LA UTRECHT

