NIEUWSBRIEF
Oktober 2015
Lieve bewoners,
Het academie jaar is inmiddels al weer een tijdje begonnen en wij als woonbestuur zijn ook
weer uit onze zomerslaap. Hoog tijd voor een nieuwsbrief waarin we terugblikken op een
mooie zomervakantie en alle nieuwtjes en komende activiteiten met jullie delen.
Veranderingen woonbestuur
Er zijn verschillende wijzigingen geweest in ons woonbestuur. Tessa heeft besloten haar
functie als voorzitter over te dragen aan Pauline, waarbij Tessa nog wel als algemeen
bestuurslid actief blijft. Daarnaast neemt Karin de taken van Pauline over als secretaris.
Vanwege een stage in Cambridge zullen we dit jaar de aanwezigheid van Tamar zullen
missen, maar niet getreurd “He will be back!”. Tot slot mogen we het blijde nieuws
verkondigen dat Paul en Alex ons woonbestuur zijn komen versterken. Deze multitalenten
kunnen jullie ontmoeten en komen bewonderen tijdens een van de activiteiten of
bewonersborrels.

Afgeronde activiteiten
UP!
Het is alweer een paar maanden terug, maar nog niet uit ons geheugen: een zeer
geslaagde editie van UP!, het leukste feest op de Uithof! Binnen no time waren alle
kaarten uitverkocht en hebben we er met z’n allen een mooi feest van gemaakt. Wij hopen
jullie allen weer te zien bij de volgende editie van dit te gekke feest!

Agenda
Oktober
Wijnproeverij
Datum: 21 oktober
Tijd: 19:30 uur
Locatie: Cambridgebar
November
Bewonersborrel
Datum: 5 november
Tijd: 20:00 uur
Locatie: Cambridgebar
Escape room
Datum: 25 november
Tijd: volgt
Locatie: Escaping
(Croeselaan 303)
December
Casa Christmas
Datum: 17 december
Locatie: Hal voorzijde
Casa Confetti

Contact:
Leuvenplein 16
3584 LA UTRECHT
www.casa-confetti.nl
info@casa-confetti.nl
Bewoners BBQ
Op 13 juli hadden we onze 2e BBQ van het jaar. Ondanks dat we door het slechte weer
moesten uitwijken naar één van de gemeenschappelijke ruimtes was de opkomst groot. Er
werd genoten van het lekkere eten en werd er nog tot in de late uurtjes gedanst en
gefeest. Iedereen van harte bedankt voor de leuke avond!

Komende activiteiten
Bewonersborrels
Het bekende concept van de maandelijkse Uithofborrel is in een nieuw jasje gestoken.
Vanaf nu worden de borrels gehouden op de eerste donderdag van de maand van 20 tot
22u in de Cambridgebar. Hierbij geldt nog steeds dat de eerste drankjes op kosten zijn van
de woonbesturen. Op donderdag 1 oktober was de aftrap van dit nieuwe concept, waarbij
het gezellig druk werd in de Cambridgebar. We hopen jullie allemaal te zien op de
volgende borrel op donderdag 5 november!

Agenda
Oktober
Wijnproeverij
Datum: 21 oktober
Tijd: 19:30 uur
Locatie: Cambridgebar
November
Bewonersborrel
Datum: 5 november
Tijd: 20:00 uur
Locatie: Cambridgebar
Escape room
Datum: 25 november
Tijd: volgt
Locatie: Escaping
(Croeselaan 303)

Wijnproeverij
Voor de bewoners die de wijnproeverij in maart hebben gemist
of nog meer willen leren over de mooie kunst van het
wijnproeven, is er een nieuwe kans op woensdag 21 oktober in
de Cambridgebar! Om 19:30 uur starten we met de eerste wijn
en vanaf 22 uur kunnen we nog samen nagenieten. Als je graag
wilt deelnemen, stuur vóór maandag 19 oktober een mail naar
info@casa-confetti.nl

December
Casa Christmas
Datum: 17 december
Locatie: Hal voorzijde
Casa Confetti

Escape room
Altijd al gedroomd om samen met andere bewoners uit een
escape room te ontsnappen? Grijp dan nu je kans! Op
woensdagavond 25 november gaan we bij Escaping in Utrecht
(Croeselaan 303) samen de uitdaging aan! Aansluitend is er nog de
gelegenheid om samen te borrelen en na te praten over deze
unieke ervaring. Aanmelden voor deze activiteit kan tot 21
november via een mailtje naar info@casa-confetti.nl en wees er
op tijd bij, want vol=vol! Na aanmelding krijg je van ons bericht
over de aanvangstijd.

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:
Pauline, Tessa, Karin, Martijn, Paul & Alex

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

