NIEUWSBRIEF
April 2017
Lieve bewoners,
Na maanden radiostilte is het Casa bestuur weer terug van weggeweest! Met veel
enthousiasme gaan we ons weer voor jullie inzetten! Lees verder voor meer info over onze
kennismakingsactiviteit. Veel leesplezier!
Pakjesperikelen in de Casa
Het zal jullie niet ontgaan zijn dat het bezorgen van pakjes door PostNL en DHL de laatste
tijd veel problemen oplevert. DUB wijdde hier zelfs een artikel aan. Wij willen jullie
aanraden om klachten te blijven melden bij PostNL en DHL en het ook naar het
woonbestuur te mailen. Zo krijgen we zicht op de situatie en kunnen we een dossier
aanleggen.

Agenda
April
Casa Comeback:
pizzaborrel
Datum: 25 april
Tijd: vanaf 18.00u
Locatie: Bestuurskamer

Paaseiperikelen in de Casa
Ook dit jaar heeft de paashaas de Casa weer weten te vinden! Ruim 3500 paaseitjes
werden zorgvuldig over 377 zakjes verdeeld en uitgedeeld aan de bewoners. Wij hopen
dat deze traktatie bij jullie in de smaak is gevallen en wensen jullie een vrolijk Pasen!

Vragen, klachten of suggesties? Laat van je horen!
Heb je een leuk idee voor een activiteit? Of een vraag of klacht waar we je misschien mee
kunnen helpen? Wij horen het graag! Laat van je horen via onze Facebookpagina of mail
naar info@casa-confetti.nl
Ook kun je gebruik maken van de ideeënbox in de hal aan de zijde van de Heidelberglaan
of ons aanspreken tijdens activiteiten.

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

Casa Hall of Game Facebookgroep
Word nu lid van de Casa Hall of Game Facebookgroep! Van ganzenbord tot Splinter Cell en
van LARP tot een FIFA-toernooi... Deze groep is gecreëerd door het woonbestuur en is
bedoeld om Casa bewoners bij elkaar te brengen die samen willen gamen. Het initiatief ligt
bij de bewoners; wij als woonbestuur promoten deze groep en de daaruit voortkomende
events.

Komende activiteiten
Casa Comeback: pizzaborrel
Op 25 april is het zover: onze eerste activiteit van 2017 én met het nieuwe bestuur! Wij
heten jullie van harte welkom op onze pizzaborrel, die vanaf 18u begint in onze
bestuurskamer op nr. 16. Kom gezellig kennismaken met ons en je medebewoners onder
het genot van een drankje en heerlijke pizza’s. Je kunt je opgeven voor deze avond door
vóór 20 april een mailtje met je naam en huisnummer te sturen naar: info@casaconfetti.nl Deelname is GRATIS
Alle activiteiten worden ook via onze Facebookpagina aangekondigd, dus
als je meteen op de hoogte wil zijn: Like onze pagina!
Met kleurrijke groeten,
Jullie woonbestuur:
Tessa, Lena, David, Matthijs
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