NIEUWSBRIEF
Mei 2015
Lieve bewoners,

Agenda

De lente is in volle gang en bij het ontspringen van al het nieuwe leven hoort natuurlijk ook
weer een nieuwsbrief! Er is nieuws over de komende activiteiten en daarnaast blikken we
ook terug op de mooie activiteiten die al geweest zijn. Veel leesplezier!
Ideeënbus
Een aantal bewoners heeft al verschillende leuke ideeën voor ons achter gelaten in de
ideeënbus en die hebben we in onze laatste vergadering besproken. Er waren met name
een aantal ideeën over hoe het dakterras leuker en beter gemaakt kon worden en we
zullen de mogelijkheden hiervoor verder gaan onderzoeken in overleg met de SSH. Mocht
je zelf ook een leuk idee hebben, voor het dakterras of iets heel anders, laat dan van je
horen en laat je idee achter in de ideeënbus!

Afgeronde activiteiten
Wijnproeverij
Op woensdag 25 maart j.l. hebben wij een zeer geslaagde
wijnproeverij georganiseerd in de Cambrigdebar. Zes
verschillende wijnen werden door de aanwezige bewoners
vakkundig beoordeeld en geproeft onder leiding van onze eigen
wijnkenner.
Zowel de bewoners als het bestuur hebben genoten van deze
gezellige avond!

Mei
Casa Cinema
Datum: 19 mei
Tijd: 20:00 uur
Locatie: bestuurskamer
(Leuvenplein 16)
Bewoners-BBQ
Datum: 27 mei
Tijd: 18 uur
Locatie: Dakterras
Juni
Uithof Bewonersborrel
+ voorverkoop UP!
Datum: 5 juni
Tijd: 19:00 uur
Locatie: Cambridgebar
UP!
Datum: 26 juni
Tijd: 20:00 uur
Locatie: Dakterras

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

Sushi-avond
Op 20 april j.l. werd de bestuurskamer omgetoverd in Japanse sferen voor onze sushiavond. Er werd door de bewoners enthousiast gerold en gesneden onder het genot van
echte sake en met Japanse klanken uit de speakers. Daarna werd er volop genoten van de
eigen-gemaakte sushi met verschillende lekkere vullingen. Wij kijken terug op een erg
gezellige, culinaire avond!

Agenda
Mei
Casa Cinema
Datum: 19 mei
Tijd: 20:00 uur
Locatie: bestuurskamer
(Leuvenplein 16)
Bewoners-BBQ
Datum: 27 mei
Tijd: 18 uur
Locatie: Dakterras

Komende activiteiten
Casa Cinema
Wegens omstandigheden is Casa Cinema op 8 april helaas niet
doorgegaan, maar niet getreurd. Op 19 mei zal de
bestuurskamer alsnog worden omgetoverd tot een echte
bioscoop! We zullen Casa Cinema aftrappen met de film “The
Imitation Game”, waarin we acteur Benedict Cumberbatch in
de rol van Alan Turing de beroemde en beruchte Enigma-code
zien kraken. Er zal gezorgd worden voor hapjes en drankjes,
dus kom allemaal kijken vanaf 20:00 uur in de bestuurskamer
op Leuvenplein 16. Aanmelden is niet nodig.

Juni
Uithof Bewonersborrel
+ voorverkoop UP!
Datum: 5 juni
Tijd: 19:00 uur
Locatie: Cambridgebar
UP!
Datum: 26 juni
Tijd: 20:00 uur
Locatie: Dakterras

Bewoners-BBQ
De temperatuur begint weer op te lopen en daarbij hoort
natuurlijk lekker barbecueën op het dakterras. Op 27 mei
organiseren wij een geheel verzorgde barbecue op het
dakterras om je mede-bewoners beter te leren kennen
en samen te genieten van lekker eten. Wil je erbij zijn?
Geef je dan op via info@casa-confetti.nl! We zullen rond
18:00 uur beginnen, tot dan!

UP!
Zoals in de vorige nieuwsbrief al aangekondigd zal op 26 juni weer het grootste Uithoffeest plaatsvinden op ons eigen dakterras. Op 5 juni kun je al een kaartje veiligstellen in de
voorverkoop tijdens de maandelijkse bewonersborrel. Dus zorg dat je op 5 juni tussen
19:00 en 21:00 uur in de Cambridgebar bent om jouw kaartje te scoren!
Alle activiteiten worden ook via onze Facebookpagina aangekondigd, dus als je meteen
op de hoogte wil zijn: Like onze pagina!
Met vriendelijke groeten,
Jullie woonbestuur:
Tessa, Pauline, Tamar, Karin & Martijn

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

