NIEUWSBRIEF
Maart 2015
Lieve bewoners,

Agenda

Het is alweer tijd voor de nieuwsbrief van maart met daarin nieuws over de verschillende
activiteiten die in de komende maanden voorbij zullen komen. Het is tijd om uit de
winterslaap te ontwaken en er op uit te trekken om je medebewoners te leren kennen!
Tot op een van onze activiteiten!
Ideeënbus
Zoals sommige van jullie misschien als in opgevallen hangt
er sinds kort een ideeënbus in de hal aan de voorzijde van
ons gebouw. Dus als je een leuk idee hebt of een goede tip
voor het woonbestuur laat dan je bericht achter in onze
bus. We kijken uit naar jullie reacties!

Afgeronde activiteiten
Heel Casa Bakt!
Op 12 februari was het zover: Heel Casa bakt! Samen met de aanwezige bewoners werd er
hard gewerkt en werden er erg mooie en creatieve taarten gemaakt. Wij vonden het een
zeer geslaagde avond en we hopen dat de deelnemers het hier mee eens zijn. Hieronder
de prachtige taarten die het eindresultaat waren van een leuke en gezellige avond. We
hopen iedereen nog eens terug te zien bij onze andere activiteiten!

Maart
Wijnproeverij
Datum: 25 maart
Tijd: 19:00
Locatie: Cambridgebar
April
Casa Cinema
Datum: 8 april
Tijd: 20:00 uur
Locatie: bestuurskamer
(Leuvenplein 16)
Sushi-avond
Datum: 20 april
Tijd: 19:00
Locatie: bestuurskamer
(Leuvenplein 16)
Juni
UP!
Datum: 26 juni
Tijd: 20:00
Locatie: Dakterras

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

Komende activiteiten
Wijnproeverij
Op woensdag 25 maart organiseert het woonbestuur een
wijnproeverij in de Cambridgebar! We gaan 6 verschillende
wijnen proeven met alle ins & outs en tips & tricks die daar bij
horen. Dit is voor alle bewoners van Casa Confetti helemaal
gratis! Wil je de fijne kunst van het wijnproeven onder de knie
krijgen? Geef je dan op via info@casa-confetti.nl. Er zijn 50
plaatsen beschikbaar, dus geef je snel op, want vol is vol!

Woonbestuur Casa Confetti presents: Casa Cinema
Heb je op woensdag 8 april een lege plek staan in je agenda en heb je geen zin om in je
eentje op de bank naar de tv te gaan staren? Kom dan naar de bestuurskamer op nummer
16 voor een gezellig, ongedwongen avondje film kijken met je medebewoners. Via onze
Facebookpagina zullen we bekend maken welke film het uiteindelijk gaat worden, dus
houd onze pagina in de gaten. Suggesties worden zeker gewaardeerd en opgeven is niet
nodig, je kunt gewoon aanschuiven. Je bent welkom vanaf 20:00 uur en rond 20:30 uur
zullen we starten met de film. Tot dan!
Sushi-avond
Na het succes van de sushi-workshop in oktober
hebben we besloten om nogmaals een sushi-avond te
organiseren. Kom gezellig samen met je
medebewoners onder het genot van een drankje
verschillende soorten sushi maken. Deze keer leggen
we onze rolmatjes uit op 20 april vanaf 19:00 uur in
onze eigen bestuurskamer op Leuvenplein 16. We
hopen dat jij er dan ook bij bent. Lijkt het je leuk om
mee te doen? Geef je dan op via info@casa-confetti.nl!

Agenda
Maart
Wijnproeverij
Datum: 25 maart
Tijd: 19:00
Locatie: Cambridgebar
April
Casa Cinema
Datum: 8 april
Tijd: 20:00 uur
Locatie: bestuurskamer
(Leuvenplein 16)
Sushi-avond
Datum: 20 april
Tijd: 19:00
Locatie: bestuurskamer
(Leuvenplein 16)
Juni
UP!
Datum: 26 juni
Tijd: 20:00
Locatie: Dakterras

UP!
De datum waarop het grootste en leukste feest van de Uithof zal
plaatsvinden is bekend! Op vrijdag 26 juni is ons mooie dakterras
“the place to be”. Hou deze datum dus alvast vrij in je agenda en
hou de nieuwsbrief en de Facebookpagina in de gaten voor meer
informatie!

Alle activiteiten worden ook via onze Facebookpagina aangekondigd, dus als je meteen
op de hoogte wil zijn: Like onze pagina!
Met vriendelijke groeten,
Jullie wanbestuur:
Tessa, Pauline, Tamar, Karin & Martijn

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

