NIEUWSBRIEF
Augustus 2016
Lieve bewoners,
Tijdens de zomermaanden hebben jullie even niks van ons gehoord en waren wij zoals
velen van jullie aan het genieten van onze vakantie. Inmiddels komt september er aan, dus
het collegejaar gaat bijna beginnen en dat betekent dat er weer een bewonersactiviteit
aan komt! Ook blikken we nog even terug op de activiteiten waarmee we onze vakantie
hebben ingeluid. Veel leesplezier!

Afgeronde activiteiten

Agenda
September
Back to school BBQ
Datum: 8 september
Tijd: 18.30 uur
Locatie: Dakterras

Poolside BBQ
Op 10 juni hadden we voor het eerst
een BBQ die in een iets ander jasje
was gestoken, namelijk onze poolside
BBQ. Vanaf de namiddag kon je
verkoeling zoeken in één van de
zwembadjes die we hadden opgezet.
Uiteraard ontbraken de waterpistolen
niet, wat bij sommige van ons een
jeugdsentiment opriep. Nadat we
uitgespetterd waren, was het tijd voor
de BBQ. Bedankt iedereen voor de
leuke en gezellig avond!
UP! Rooftop party
Om de vakantie ècht goed in te luiden, vond op 1 juli onze jaarlijkse UP! Rooftop party
plaats, welke we samen met de andere Uithof woonbesturen organiseerden. Tijdens deze
avond hebben we heerlijk gefeest. Onze gasten kwamen uit allerlei delen van Utrecht. Het
was wederom een geslaagde avond en we kijken er dan ook naar uit om jullie volgend jaar
weer op ons dakterras te
verwelkomen! Hierbij een
kleine impressie van deze
geweldige avond! Wil je alle
foto’s nog eens rustig
bekijken? Kijk dan op onze
Facebookpagina.
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Komende activiteiten
Back to school BBQ
September komt er weer aan en dat
betekent voor velen van jullie dat het
nieuwe collegejaar weer begint. Heb je
nog geen tijd gehad om je (wilde)
vakantieverhalen te delen met je
medebewoners? Of wil je nog even
ontsnappen aan alle stress die komen
gaat? Kom dan naar onze Back to school
BBQ! Om 18.30u zal de BBQ aangestoken
worden en hopen we jullie te
verwelkomen op ons dakterras! Wil je graag komen? Geef je dan op door een mail te
sturen naar info@casa-confetti.nl. Tot dan!
Bewonersborrels
Vanaf het nieuwe collegejaar zullen ook de bewonersborrels weer terugkeren. Momenteel
zijn we aan het kijken hoe we deze willen invullen. Zodra er meer bekend is over deze
borrels, zullen wij dat in onze volgende nieuwsbrief en op onze Facebookpagina
aankondigen.
Vacature(s) woonbestuur
Pauline gaat in september verhuizen en draagt daarom
haar voorzitterschap over aan Stijn. Wij willen haar
graag bedanken voor haar inzet en de leuke tijd die we
samen hebben doorgebracht in het bestuur! Momenteel
zijn hard op zoek naar nieuwe bestuursleden. Lijkt het je
leuk om je medebewoners te vertegenwoordigen en
iedere maand een bewonersactiviteit te organiseren?
Dan is het woonbestuur iets voor jou! Het neemt
ongeveer 1 uur per week in beslag voor de organisatie
en het overleg. Daarnaast krijg je er veel gezelligheid
voor terug! Geïnteresseerd? Stuur dan mailtje naar
info@casa-confetti.nl en/of kom langs op onze Back to
school BBQ op donderdag 8 september vanaf 18.30u op
het dakterras.
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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