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Beste bewoner,
Hierbij de eerste nieuwsbrief van 2013!

Wijnproeverij
Op zaterdag 23 februari organiseert het woonbestuur in samenwerking met de Cambridgebar een
wijnproeverij. De avond vindt dan ook plaats in de Cambridgebar zelf, waar wijnkenner Thijs van Veen
een masterclass geeft over wijnen en het proeven van wijn. Dit laatste wordt natuurlijk direct
geoefend door 6 verschillende wijnen te proeven. De bar opent om 19.00 uur en de wijnproeverij zal
om 19.30 uur beginnen, tot ongeveer 21:30. Daarna kan iedereen nog rustig blijven napraten en
oefenen met wijnproeven, want de bar is de hele avond geopend! De wijnproeverij is gratis, maar er
zijn maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar (maximaal 60 personen). Weet je zeker dat je wilt
komen? Mail dan naar info@casa-confetti.nl om een plek te reserveren (vol=vol!).

Gereedschap
De afgelopen periode heeft het woonbestuur allerlei gereedschap aangeschaft, dat bewoners kunnen
lenen voor klusjes en verhuizingen. Op dit moment hebben wij:










Een ladder;
Een laminaatsnijder;
Een plintenknipper;
2x een plank op wieltjes;
Een accu-boormachine;
Een grote postkar;
3 statafels;
Een steekwagen;
Een workmate.

Heb je hier iets van nodig? Op onze website (http://www.casa-confetti.nl) staat een
reserveringsformulier! Let op: voor kostbaar materiaal, zoals de boormachine, wordt wel een borg
gevraagd van 50 euro.

Overvolle fietsenstallingen
De laatste tijd zijn veel van de fietsenstallingen weer overvol. We willen dan ook iedereen vragen om
rekening te houden met de buren en maar één fiets per persoon in de stalling te plaatsen!

Watervoorziening
Zoals jullie waarschijnlijk gemerkt hebben, zijn er de laatste tijd veel problemen met het warme water.
Hier wordt hard aan gewerkt, maar helaas is het nog niet duidelijk waar de problemen vandaan
komen. Heb je hier zelf last van? Problemen kun je nog altijd het beste melden via het
reparatienummer van de SSH, maar ook wij worden graag op de hoogte gehouden, zodat we een
overzicht hebben van hoeveel kamers geen warm water hebben.

Algemene Bewonersvergadering
Het nieuwe jaar is begonnen! We hebben weer veel ideeën voor het nieuwe jaar en daarvoor moet
ook weer een begroting worden gemaakt. Wij willen onze plannen graag aan jullie voorleggen tijdens
een Algemene BewonersVergadering. Deze vindt plaats op 12 maart en begint om 20.00 uur. Daarna is
er natuurlijk weer een borrel!

Vacature
Onze penningmeester Michiel is verhuisd en moest helaas per 31 december 2012 stoppen met zijn
activiteiten voor het woonbestuur. Dat betekent wel dat er een bestuursplek is vrijgekomen: lijkt het
je leuk om ons te helpen met het organiseren van activiteiten en het onderhouden van contact met de
SSH, de universiteit en de gemeente? Stuur dan een mailtje met een korte motivatie naar info@casaconfetti.nl! De functies zullen opnieuw verdeeld worden, dus ook als het je niet leuk lijkt om
penningmeester te worden kun je gewoon reageren! Zoals het er naar uit ziet, zijn we op dit moment
vooral op zoek naar iemand die het leuk vindt om grote feesten (zoals het UP feest) te organiseren.

Groeten,
Woonbestuur Casa Confetti

(Walter, Jacqueline, Adinda, Joska)
Het woonbestuur heeft als doel activiteiten te organiseren voor de bewoners, ideeën te ontwikkelen die
het woon- en leefklimaat in de flat kunnen verbeteren, en de belangen van de bewoners te behartigen
bij de verhuurder SSH en andere partijen, zoals de universiteit en gemeente.
Als je vragen of ideeën hebt, aarzel dan niet en stuur ons een e-mail: info@casa-confetti.nl
Bezoek ook eens onze website: www.casa-confetti.nl
En like ons op Facebook: www.facebook.com/casaconfetti

