NIEUWSBRIEF
Februari 2016
Lieve bewoners,
Alle nieuwjaarsborrels en carnavalskaters zijn inmiddels voorbij en dus is het weer tijd om
met een frisse blik deze nieuwsbrief te lezen! Hierin zullen wij jullie bijpraten over ons
gesprek met de SSH over de problemen met de watervoorziening, de mogelijkheid om
plastic te scheiden en welke activiteiten we hebben gehad en gaan komen. Veel
leesplezier!
Problemen watervoorziening
Het zal niemand ontgaan zijn dat we in januari meerdere keren problemen hebben gehad
met de watervoorziening. Onlangs hebben wij een gesprek gehad met de SSH. In januari is
er een pomp verwisseld en deze bleek niet goed afgesteld te zijn. Door meerdere
technische factoren was het lastig om te achterhalen waar het probleem nu lag. Inmiddels
is de pomp goed afgesteld en zouden de problemen verholpen moeten zijn. Omdat de SSH
inziet dat wij als bewoners hiervan last hebben ondervonden, zullen zij ons tegemoet
komen. Hierover ontvangen jullie binnenkort meer informatie.
Plastic scheiden
Wij krijgen van meerdere bewoners signalen dat zij hun plastic
willen scheiden. Bij ons flatgebouw hebben wij deze mogelijkheid
helaas nog niet. Voor bewoners die graag hun plastic willen
scheiden, wijst de SSH ons op de mogelijkheid om plastic in te
leveren bij de Cambridgelaan en Johanna. Het inleverpunt bij
Johanna is vanuit ons gezien aan de achterkant van Johanna. Bij
de Cambridgelaan moet je onder de brug doorlopen en dan naar
links waar je ook de glasbak e.d. kunt vinden.
Gerestylede bestuurskamer
Afgelopen weken hebben wij niet stilgezeten. Wie onze bestuurskamer kent met haar felle
groene en oranje kleuren, komt nu in kamer met ambiance. We hebben onze kamer een
flinke upgrade gegeven door de muren opnieuw te verven met huiselijke kleuren, en
nieuwe lampen en spiegels op te hangen. Dit met het idee dat we zoveel mogelijk
bewoners activiteiten in ons eigen
flatgebouw willen houden en dit
graag in een gezellige en huiselijke
omgeving willen doen! Hopelijk
zien wij jullie terug bij onze
activiteiten!

Agenda
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Casa Cocktail
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verdieping, kant
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Leuvenplein 16
3584 LA UTRECHT
www.casa-confetti.nl
info@casa-confetti.nl

Afgeronde activiteiten
Casa Cooking: USA
Op donderdag 11 februari was het tijd voor de eerste editie met als thema USA! Tijdens
deze avond werden de meest verrukkelijke Amerikaanse gerechten bereid. Op het menu
stonden speciale filet Americain hamburgers, kippenpootjes in whisky-cola marinade,
corndogs (hotdogs op een stok), gegrilde maïskolven en als toetje cheesecake met zoete
caramelsaus. De gerechten werden met hulp van de aanwezigen bij de bestuursleden thuis
bereid en na alle inspanningen was het dan eindelijk tijd om onze bereidde maaltijden
gezamenlijk op te eten in onze bestuurskamer. Ook onze bestuurskamer was omgetoverd
in Amerikaanse sferen en de avond werd afgesloten met een kleine borrel. Kortom, een
hele gezellige en geslaagde avond! Casa Cooking willen wij ongeveer één keer per kwartaal
terug laten komen met een ander thema, dus hopelijk zien wij jullie ook bij de andere
edities!
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Komende activiteiten
Casa Cocktail
Op donderdagavond 17 maart is het
tijd voor Casa Cocktail! Heb jij altijd
al cocktails willen maken, maar is het
er nooit van gekomen? Of wil je juist
aan je medebewoners laten zien
welke shake moves jij allemaal kunt?
Tijdens deze avond zullen
verschillende cocktailrecepten de
revue passeren, zodat ook jij na deze
avond je skills kan toepassen op een
volgend feestje! De avond begint om
20.30u en de workshop zal plaatsvinden in onze bestuurskamer. Je kunt je opgeven voor
deze avond door vóór 14 maart een mailtje te sturen naar info@casa-confetti.nl Deelname
is gratis.
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Paaseieren actie
Het laatste weekend van maart is het weer Pasen. De paashaas heeft in zijn drukke schema
tijd weten te vinden om bij alle Casa bewoners paaseitjes te gaan rond brengen. Rond die
tijd kun je de paashaas tegenkomen in de gangen van Casa met een mand vol paaseitjes.
Hou je voordeur dus in de gaten!

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, Karin, Martijn & Paul
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