Nieuwsbrief Casa Confetti
Het nieuwe bestuur!
We hebben een nieuw woonbestuur en stellen ons even aan je voor!

Mededelingen
Nieuw Woonbestuur
Kennismakings BBQ
Gereedschapsuitleen

Gitte, voorzitter: Mijn naam is Gitte, ik ben 24
jaar oud en sinds oktober 2017 woonzaam op
Casa Confetti. Ik ben net begonnen aan het
tweede jaar van de master Sustainable
Development hier in Utrecht. Binnen het
woonbestuur ben ik werkzaam als voorzitter, en
ik hoop de aankomende tijd veel voor jullie te
kunnen betekenen!
Matthijs, penningmeester: Mijn naam is
Matthijs, 23 jaar en sinds de zomer van 2016
wonende in de Casa. Inmiddels sinds
afgelopen zomer afgestudeerd van de
opleiding
HBO
System
and
Network
Engineering en nu werkzaam als junior
netwerkspecialist.
Samen
met
mijn
bestuursgenoten wil ik graag het woonbestuur
nieuw leven in blazen.

Emmy, secretaris: Hoi, ik ben Emmy, ik ben 22
jaar en woon sinds januari 2018 in Casa
Confetti. Je kent mij misschien als oprichter van
de facebookgroep Life at Casa Confetti. Ik
studeer Diergeneeskunde en ga nu naar het
tweede jaar van mijn bachelor, nog wel even
bezig dus! Ik heb er veel zin in om jullie te
vertegenwoordigen in leuke (activiteiten!) en
minder leuke kwesties (bv de lift….).
Florieke, algemeen lid: Hey, ik ben Florieke! In
de lift zul je mij niet snel tegenkomen, want ik
hoef maar 1 trap omhoog. Wel ben ik vaak op
het dakterras te vinden; om te studeren
(bestuurs- en organisatiewetenschap), te
genieten van het zonnetje of om gezellig
samen te eten of een speciaalbiertje te
drinken!

Dakterras

Kennismakings BBQ
Kom met ons genieten van
een vleesje en een drankje
op 20 september!

Op 20 september is het zover: Een gratis BBQ
om kennis te komen maken met het bestuur én
om erachter te komen wat we nu precies van
plan zijn met het dakterras.
Omdat we natuurlijk geen voedsel willen
verspillen, vragen we jullie wel om je even van
tevoren aan te melden via deze link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLS
eNouJd3oLPhdC3BD6zPbLi5eOpZT5owzAaRqfDh1jZeeEwQ/viewform?us
p=sf_link

Gereedschap
Het gereedschap kun je weer bij ons lenen.
Voor een overzicht van ons gereedschap kun
je de website bezoeken of even op onze fb
pagina kijken. Naar deze pagina kun je een
berichtje sturen om af te spreken om het
gereedschap op te halen. Je kunt ook een
mailtje sturen!

Dakterras
Dat het dakterras een likje verf nodig heeft,
weten jullie allemaal. Het vorige bestuur is druk
bezig geweest met de SSH om voor het
opknappen wat geld beschikbaar te krijgen.
Wij hebben dit stokje nu overgenomen en er is
nu echt wat geld beschikbaar, dus het
opknappen kan beginnen! Heel spannend
natuurlijk. We hopen op onze BBQ de concrete
plannen (inclusief planning) met jullie te
kunnen delen! Wij hebben er zin in!
Project voor het najaar:
Het dakterras!
Van links naar rechts, van boven naar onder:
Gitte, Emmy, Matthijs en Florieke.
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