NIEUWSBRIEF
November 2015
Lieve bewoners,

Agenda

De donkere dagen voor kerst zijn weer aangebroken en daarom brengen wij jullie een licht
in de duisternis met deze sprankelende nieuwsbrief!
Opening Johanna
Op 29 oktober werd Johanna feestelijk
geopend, het nieuwste studentencomplex van
de Uithof! Onder het genot van Duitse
culinaire hoogstandjes hebben wij als
woonbestuur de bewoners van Johanna van
harte welkom geheten op de Uithof!

Afgeronde activiteiten
Wijnproeverij
Woensdag 21 oktober hebben we een
reis gemaakt over de wereld aan de hand
van 6 verschillende, heerlijke wijnen.
Onder begeleiding van onze eigen
wijnexpert hebben we samen met de
aanwezige bewoners kennisgemaakt met
heerlijke “bouquetten” met
citrussmaken, mineraalsmaken en zelfs
ananas. Ook wat meer exotische smaken
als vuursteen en gerookt hout kwamen
voorbij. Het werd een gezellige avond die werd afgesloten met heerlijke Hollandse hapjes.
We hopen iedereen weer terug te zien op onze volgende activiteiten!

November
Escape room
Datum: 25 november
Tijd: volgt
Locatie: Escaping
(Croeselaan 303)
December
Schoen zetten!
Datum: 2 december
Tijd: vóór 20:00 uur
Locatie: naast je
voordeur
Bewonersborrel
Datum: 3 december
Tijd: 20:00 uur
Locatie: Cambridgebar
Casa Christmas
Datum: 17 december
Locatie: Hal voorzijde
Casa Confetti

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

Komende activiteiten

Agenda

Escape room
Er zijn nog een paar plekjes beschikbaar voor de Escape Room op
25 november! Wil je nog graag meekomen, stuur dan vóór 21
november een mailtje naar info@casa-confetti.nl, want vol=vol!
Na aanmelding krijg je van ons bericht over de aanvangstijd.
Schoen zetten!
Sinterklaas is weer aangekomen in Nederland en
zal zoals vorig jaar ook de lieve kindertjes in Casa
Confetti komen bezoeken. Hij heeft in zijn drukke
schema tijd vrij kunnen maken op woensdag 2
december om de schoentjes te komen vullen van
de Casa-bewoners. Tekeningen, brieven,
liefdesverklaringen en andere knutsels worden
zeer gewaardeerd! De leukste brief of tekening
krijgt een mooi plekje in de volgende nieuwsbrief
en krijgt een extra sintcadeautje. Als je vóór
20:00 uur je schoentje naast je voordeur zet, zal
er de volgende ochtend een leuke verassing op je
wachten.

November
Escape room
Datum: 25 november
Tijd: volgt
Locatie: Escaping
(Croeselaan 303)
December
Schoen zetten!
Datum: 2 december
Tijd: vóór 20:00 uur
Locatie: naast je
voordeur
Bewonersborrel
Datum: 3 december
Tijd: 20:00 uur
Locatie: Cambridgebar

Bewonersborrel 3 december
De volgende bewonersborrel zal plaatsvinden op donderdag 3 december en omdat
Sinterklaas in het land is, zullen er heerlijke Sinterklaaslekkernijen voor jullie klaarstaan. En
natuurlijk zijn de eerste drankjes, zoals altijd, op onze kosten. Tot dan!

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

Casa Christmas
Op 17 december willen we de kerst op
feestelijke wijze inluiden en daarbij
hoort natuurlijk goede muziek! Speel jij
een muziekinstrument en lijkt het je
leuk om met je mede-bewoners de
toon te zetten op ons kerstfeest? Stuur
dan een mail met je naam,
telefoonnummer en het instrument dat
je speelt naar info@casa-confetti.nl. In
de nieuwsbrief van december volgt
meer informatie over Casa Christmas!

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
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