NIEUWSBRIEF
Mei 2016
Lieve bewoners,
Waar het in april nog hagelde en op sommige plaatsen in Nederland zelfs sneeuwde, kijken
wij in Casa weer uit naar de zomer! Om alvast in de zomerse sferen te komen, organiseren
wij in mei een avond met een Zuid-Europees tintje. Nieuwsgierig? Lees dan gauw verder in
deze nieuwsbrief!
Casa Hall of Game Facebookgroep
Enige tijd geleden is de Casa Hall of Game Facebookgroep opgericht, zodat bewoners
onder elkaar spelletjesavonden kunnen organiseren. Omdat we merken dat er op dit
moment niet heel veel activiteit is in de groep, willen wij jullie graag een handje helpen.
Binnenkort zullen wij onze bestuurskamer beschikbaar stellen, om een avond te
organiseren. Houdt de groep in de gaten. Hier zullen wij binnenkort een poll plaatsen,
waarin je kunt stemmen voor je favoriete spel dat je tijdens deze avond wilt spelen, en
zullen wij een datum voorstellen. Hopelijk tot dan!

Afgeronde activiteiten
Op woensdagavond 20 april was het tijd om de bekende (of gevreesde) rood met blauw en
zilveren schoentjes aan te trekken! Tijdens deze drukbezochte avond kon iedereen zijn of
haar bowling skills showen. Uiteraard ging dit gepaard met nogal wat ballen in de goot,
maar de strikes bleven zeker niet afwezig. Het was een heel geslaagde avond vol
gezelligheid en hopen jullie graag te zien op onze volgende activiteiten!

Agenda
Mei
Bewonersborrel
Datum: 12 mei
Tijd: 20.00u
Locatie: Cambridgebar
Casa Cooking:
Tapas avond
Datum: 26 mei
Tijd: 19.00uur
Locatie: Leuvenplein 16
(nr. 16, 4e verdieping,
kant Heidelberglaan)
Juni
Bewonersborrel
Datum: 2 juni
Tijd: 20.00u
Locatie: Cambridgebar
Juli
UP! Rooftopparty
Datum: 1 juli (onder
voorbehoud)
Locatie: Dakterras Casa
Confetti
Contact:
Leuvenplein 16
3584 LA UTRECHT
www.casa-confetti.nl
info@casa-confetti.nl

Komende activiteiten
Casa Cooking: Tapas avond
Na het succes van de eerste editie van Casa Cooking, willen wij ook dit kwartaal weer een
culinaire avond organiseren. Omdat wij het wel weer tijd vinden worden voor wat zomerse
sferen, organiseren wij op donderdag 26 mei om 19u een tapas avond! Tijdens deze avond
zullen we samen allerlei soorten tapas maken en dit natuurlijk onder het genot van een
drankje nuttigen! Je kunt je opgeven voor deze avond door vóór 23 mei een mailtje te
sturen naar: info@casa-confetti.nl Deelname is gratis.
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UP! Rooftopparty
Aan het einde van het studiejaar is het weer tijd voor het grootste en leukste feest in de
Uithof, namelijk de UP! Rooftopparty. Reserveer alvast vrijdagavond 1 juli in je agenda
voor dit geweldige feest. De datum is nog onder voorbehoud. Tijdens deze avond barst het
feest los op ons dakterras. Houdt onze Facebookpagina en volgende nieuwsbrief in de
gaten voor de nieuwste info!
Vacatures UP commissie
Naast dat de woonbesturen van alle wooncomplexen in de Uithof het UP feest
organiseren, zijn wij ook op zoek naar commissieleden voor dit feest. Lijkt het je leuk om
vrijwillig als commissielid, fotograaf of tapper (blikjes uitdelen bij de kraam) mee te
helpen? Stuur dan een mailtje naar info@casa-confetti.nl

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 & Stijn
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www.casa-confetti.nl
info@casa-confetti.nl

