Nieuwsbrief 06 - juni 2016

Actueel
Het is weer zover: ons eerstvolgende Repair Café staat
gepland voor aanstaande zaterdag 4 juni, bij De Sirkel, in
Maarssen-dorp, van 10:00 tot 12:00 uur.
En de volgende mogelijkheid op korte termijn is volgende
week woensdag 8 juni, in De Werkspecht in Spechtenkamp.
Daar bent u welkom van 13:30 tot 16:00 uur.
Voor onze locaties klik hier.
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.

Wat gebeurt er verder in de wereld van
de Repair Café's?
De vijfde Landelijke Repair Café-dag werd in onlangs in
Brabant, in Eindhoven, gehouden. Deze dag was inspirerend,
uitdagend en gezellig. De dag werd dit jaar niet door Stichting
Repair Café georganiseerd, maar Repair Café EindhovenWoensel.
Op zaterdag 28 mei verzamelden bijna 150 Repair Cafévrijwilligers zich in het Novalis College in Eindhoven. Ze
kwamen om elkaar te ontmoeten en van elkaar te leren.
Organisator Fons opende de dag samen met de wethouder
Duurzaamheid van Eindhoven, Mary-Ann Schreurs en met de
directeur van Stichting Repair Café, Martine Postma. Martine
zei in haar presentatie: “Het Repair Café verbindt mensen,
onafhankelijk van hun geslacht, huidskleur, afkomst en leeftijd.”
Wilt u meer weten over deze dag dan kunt u de website van de landelijke organisatie bezoeken
(klik hier).
Verder hebben we meegedaan aan een internationaal onderzoek naar het verschijnsel Repair
Café's. Als u daar meer van wilt weten klikt u hier.
Wist u trouwens dat we met alle Repair Café's in de hele wereld zo'n 200.000 kg CO2-uitstoot
hebben bespaard? Voor meer info klik hier. Dus Repair Café's zijn niet alleen gezellig en nuttig
voor u als bezoeker, maar we leveren samen ook een bedrage aan een betere wereld. En hoe
mooi is dat? Dus, kom ook uw steentje bijdragen!

Wilt u voor de vakantie nog iets
gerepareerd hebben?
Je zou het niet zeggen met dit weer, maar de
vakantieperiode zit er toch echt aan te komen.
Wilt u vóór die tijd nog iets gerepareerd
hebben? Kom dan naar één van onze Repair
Café's. Zaterdag 4 juni in De Sirkel of
woensdag 8 juni in De Werkspecht. Daar zijn
vrijwilligers die u kunnen helpen om het
kapotte spul toch weer bruikbaar te maken.
Als u wat wilt laten repareren vergeet u dan
niet alle belangrijke onderdelen mee te
nemen? Bijvoorbeeld luidsprekers, batterijen,
afstandbediening, etc.
Tot ziens!

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 zaterdag 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

zaterdag
woensdag
zaterdag
woensdag
woensdag

4 juni
8 juni
2 juli
6 juli
13 juli

tijd

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

Maarssen-dorp
Maarssenbroek
Maarssen-dorp
Kockengen
Maarssenbroek

Let op: In de maand augustus zijn er in verband met de vakantieperiode géén Repair Café's bij
ons gepland. In september bent u natuurlijk weer van harte welkom.

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.

