NIEUWSBRIEF
November 2014
Beste bewoners,

Agenda

Hierbij weer een nieuwsbrief vol Casa-nieuws van de afgelopen maand.
Brand dakterras

Het is de meeste bewoners waarschijnlijk niet ontgaan, maar op 15 oktober jl. was er enige
commotie rondom Casa Confetti vanwege “brand” op het dakterras. Dit bleek gelukkig te
berusten op een kampvuur dat door een aantal medebewoners in een barbecue was
aangestoken en de uitgerukte brandweer en politie kon gelukkig al vrij snel het pand weer
verlaten. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat dit vaker gaat gebeuren, dus houdt het een
beetje leuk. Een haardvuurblok in de barbecue dat veilig kan opbranden is uiteraard geen
probleem, maar ga geen grote stukken afvalhout opstoken. Zo houden we het veilig en
worden soortgelijke problemen in de toekomst mogelijk voorkomen.

November
Schoen zetten
Datum: 26-11-2014
Tijd: vóór 21:00
December
Casa Christmas
Datum: 17-12-2014
Tijd: 20:00
Locatie: Dakterras Casa
Confetti

Parkeren
In de vorige nieuwsbrief hebben we een uitgebreid overzicht gegeven van de beschikbare
parkeerplekken op de Uithof, maar het blijkt dat het parkeren op parkeerterrein Jenalaan
niet meer gratis is. Hiervoor gelden inmiddels dezelfde regels als voor de andere
parkeerplaatsen.
Daarnaast zijn we als woonbestuur nogmaals aan het proberen om parkeervergunningen
of goedkopere abonnementen te regelen voor de plaatsen in de parkeergarage aan de
Cambridgelaan. Als hier meer over bekend is, zullen we dat in de nieuwsbrief laten weten.
Contact:
Leuvenplein 16
3584 LA UTRECHT
www.casa-confetti.nl
info@casa-confetti.nl

Agenda

Afgeronde activiteiten
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Casa Christmas
Datum: 17-12-2014
Tijd: 20:00
Locatie: Dakterras Casa
Confetti
Sushi-workshop
De sushi-workshop van 15 oktober jl. was een succes! De aanwezige bewoners hebben
sushi leren maken, die daarna onder het genot van een drankje verorberd is. De sushiworkshop is de eerste in een reeks van activiteiten, dus als je zin hebt om op een gezellige
manier je medebewoners te leren kennen, houdt dan vooral de nieuwsbrieven en
Facebookpagina in de gate.

Komende activiteiten
Uithof bewonersborrel
In het kader van de leefbaarheid op de Uithof organiseren wij, in samenwerking met
woonbestuur Cambridgelaan en de Bisschoppen, een maandelijkse bewonersborrel voor
alle Uithofbewoners in de Cambridgebar. Check onze Facebook-pagina voor de exacte data
en tijden.
Sinterklaas
Sinterklaas is weer in Nederland! En uit zeer
betrouwbare bron hebben wij vernomen dat hij
ook een bezoekje zal brengen aan de Casa en
wel op 26 november. Die avond mag iedereen
zijn schoen zetten en als je het hele jaar door
lief bent geweest en je netjes hebt gedragen,
dan zal er de volgende dag een verrassing op je
wachten. Daarnaast mag je natuurlijk ook je
verlanglijstje met activiteiten voor komend jaar
doorgeven, zodat Sinterklaas ons als
woonbestuur kan inlichten over de wensen van
alle bewoners.

Casa Christmas
Na Sinterklaas is het natuurlijk weer tijd voor kerst en dit jaar willen dit
als woonbestuur groots vieren met al onze bewoners. Op 17 december
zal het dakterras volledig worden omgetoverd in een sprookjesachtige
kerstsfeer. Er wordt gezorgd voor heerlijke glühwein, warme choco en
marshmallows voor bij het knapperende haardvuur. Dus houdt 17
december vrij in je agenda! Vanaf 20:00 is iedereen welkom bij Casa
Christmas!

Contact:
Leuvenplein 16
3584 LA UTRECHT
www.casa-confetti.nl
info@casa-confetti.nl

Alle activiteiten worden ook via onze Facebookpagina aangekondigd, dus als je meteen
op de hoogte wil zijn: Like onze pagina!
Winactie China Light
“Van 21 november 2014 t/m 4 januari 2015 zal China Light Utrecht te bezichtigen zijn in de
Botanische Tuinen op het Utrecht Science Park, locatie de Uithof. Tientallen Chinese
kunstenaars toveren de Botanische Tuinen om tot een sprookjesachtig paradijs met
lichtgevende en bewegende beelden. Maak zo kennis met het magische China. Dé plek om
te bezoeken in de donkere wintermaanden.” (klik hier voor meer informatie)
Het woonbestuur verloot 2 kaartjes voor dit leuke evenement. Wil je kans maken, stuur
ons dan vóór 1 december een mail met daarin in je naam, adres en een leuke motivatie
waarom juist jij deze kaartjes zou moeten winnen.
Met vriendelijke groeten,
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Het woonbestuur
Tessa, Wessel , Tamar, Pauline, Karin

Contact met het woonbestuur
Als woonbestuur zijn we altijd geïnteresseerd in jullie mening over Casa Confetti en
eventuele problemen die spelen in de flat, dus laat het ons weten als je ergens een vraag
of opmerking over hebt en wij kijken of er een oplossing voor is. Ook als je een leuk idee
hebt voor een activiteit horen wij het graag.
Wij zijn altijd te bereiken via info@casa-confetti.nl.

Contact:
Leuvenplein 16
3584 LA UTRECHT
www.casa-confetti.nl
info@casa-confetti.nl

