Nieuwsbrief Repair Café Stichtse Vecht

Actueel
Het is weer zover: ons eerstvolgende Repair Café staat
gepland voor aanstaande vrijdag 5 februari.
U bent welkom van 10:00 tot 12:00 uur op onze vertrouwde
locatie aan de Diependaalsedijk, achter het Afvalstoffendepot.
En als u aanstaande vrijdag niet kunt, maar toch met iets zit
dat nodig gerepareerd moet worden, dan kunt u de week
daarna, op woensdag 10 februari, terecht bij ons Repair Café
in de Werkspecht in Spechtenkamp. Daar bent u welkom van 13:30 tot 16:00 uur.
Onze vrijwilligers staan weer te trappelen om u te helpen bij het repareren van allerlei zaken.
Want we zijn er van overtuigd, dat we nog veel meer mensen zouden kunnen helpen. Dus
probeer het ook eens! En als u al goede ervaringen met ons hebt, vertel het dan ook anderen.

Vrijdag of zaterdag?
De vorige keer, op 9 januari, hebben we bij de Sirkel nou eens
niet op vrijdagochtend ons Repair Café gehouden, maar op
zaterdagochtend. Zomaar eens om het te proberen. En met
succes, want het was een goed bezocht Repair Café.
Maar wat vindt u eigenlijk? Vind u vrijdagochtend een prima
tijdstip, of heeft u liever de zaterdagochtend? Laat het ons
eens weten. Als u hier klikt opent u een e-mail aan ons, daarin
kunt u aangeven wat uw voorkeur heeft. Bij voldoende
reacties gaan wij dan kijken wat onze mogelijkheden zijn. Laat u wat van u horen?

Doet u mee?

Echt gebeurd

Wij kunnen natuurlijk zelf nieuwtjes
verzamelen, maar het is nog leuker als u,
de lezer van deze nieuwsbrief, zelf ook
nieuwtjes aandraagt. Misschien heeft u
een goede tip om repareren makkellijk te
maken, of misschien heeft u een vraag
over een reparatie. Kom maar op! Stuur
ons bijvoorbeeld een mailtje met uw
nieuwtje of met een tip door hier te
klikken.

In deze rubriek kunnen we voorvallen
vermelden, die in onze Repair Café's
gebeurd zijn. Maar ook gebeurtenissen in
andere Repair Café's of spectaculaire
ontwikkelingen in reparatieland zijn hier
te vermelden.
Kijk bijvoorbeeld ook maar eens naar de
nieuwsbrief van de landelijke organisatie.
Klik hier.

Eerstvolgende Repair Café's
Onder deze rubriek vindt u de planning voor de Repair Café's
voor de komende tijd. Deze planning vermelden wij ook op
onze website. daar kunt u ook kaartjes met de routeplanning
naar de locaties vinden. Voor onze website klik hier.

Wij houden onze Repair Café's in:
- Maarssen-dorp: 1e vrijdag van de maand:
bij De Sirkel, Diependaalsedijk 120 a (achter het Afvalstoffendepot)
- Maarssenbroek: 2e woensdag van de maand:
bij De Werkspecht, Spechtenkamp 231
- Kockengen, 1e woensdag van de oneven maanden
bij Kunst & Koffie (kerkje van Abrona), Nieuwstraat 12
Voor de komende tijd staan gepland:

dag

datum

tijd

plaats

vrijdag
woensdag
woensdag
vrijdag
woensdag

5 februari
10 februari
2 maart
4 maart
9 maart

10:00 - 12:00
13:30 - 16:00
13:30 - 15:30
10:00 - 12:00
13:30 - 16:00

Maarssen-dorp
Maarssenbroek
Kockengen
Maarssen-dorp
Maarssenbroek

Facebook Repair Café Stichtse Vecht

Website Repair Café Stichtse Vecht

Twitter Repair Café Nederland

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u secretaris@repaircafe-stichtsevecht.nl toe aan uw adresboek.

