NIEUWSBRIEF
Juni 2016
Lieve bewoners,
De laatste weken van het huidige collegejaar zijn ingegaan. Tijdens deze periode van
drukte en stress willen wij jullie de nodige verkoeling en ontspanning aanbieden. Wil je
weten hoe? Lees dan snel verder in deze nieuwsbrief!

Afgeronde activiteiten
Casa Cooking: Tapas avond
Op donderdag 26 mei was het tijd voor de tweede editie van Casa Cooking, namelijk de
tapas avond. Tijdens deze avond kwamen we alvast in de zomerse sferen door de
overheerlijke tapasgerechten die we gezamenlijk hebben bereid en hebben genuttigd.
Opvallend was dat geen enkel gerecht is mislukt. Onze Casa beschikt over echte chef-koks,
op wie we trots mogen zijn! Wij vonden het een zeer geslaagde avond en zien jullie graag
terug bij een volgende activiteit!
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Poolside BBQ
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Tijd: vanaf 16u
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Locatie: Dakterras
Juli
UP! Rooftopparty
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Tijd: 20 t/m 1u
Locatie: Dakterras Casa
Confetti

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

Komende activiteiten
Poolside BBQ
Om het hoofd koel te houden tijdens de laatste drukke periode van het collegejaar
organiseren wij op vrijdag 10 juni een poolside BBQ. Vanaf 16u kun je verkoeling komen
zoeken in de zwembadjes op ons dakterras en vanaf 18u zal de BBQ aan gaan. Voor de
BBQ is het noodzakelijk dat je je uiterlijk 9 juni opgeeft door 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. Op vrijdag 1juli van 20 t/m 1 uur zal het feest
losbarsten op ons dakterras. Kaartjes zijn aan de deur te koop voor 5 euro en zijn inclusief
bier/wijn/fris. Wees er op tijd bij, want vol=vol.

Vacatures UP commissie
Naast dat de woonbesturen van alle wooncomplexen in de Uithof het UP feest
organiseren, zijn wij nog op zoek naar vrijwilligers die tijdens deze avond een uurtje als
tapper willen helpen (blikjes uitdelen bij de kraam). Lijkt het je leuk om als tapper 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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