Nieuwsbrief 07 - juli 2016

Actueel
Het is weer zover: ons eerstvolgende Repair Café staat
gepland voor aanstaande zaterdag 2 juli, bij De Sirkel, in
Maarssen-dorp, van 10:00 tot 12:00 uur.
De volgende mogelijkheden op korte termijn zijn:
- volgende week woensdag 6 juli, in het kerkje van
Abrona, Nieuwstraat 12 in Kockengen, van 13:30 tot 15:30 uur
- en de laatste voor de vakantie: woensdag 13 juli, 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.
De reparaties en de adviezen zijn uiteraard kosteloos, maar een kleine bijdrage in ons
'fooienpotje' wordt altijd erg gewaardeerd. Fijn voor een koekje bij de koffie.

Wilt u voor de vakantie nog iets
gerepareerd hebben?
Je zou het niet zeggen met dit weer, maar de
vakantieperiode is nu toch echt bijna
aangebroken. Wilt u vóór de vakantie nog iets
gerepareerd hebben? Kom dan naar één van
onze Repair Café's. Zaterdag 2 juli in De
Sirkel, woensdag 6 juli in Kockengen of
woensdag 13 juli 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!

Eetcafé bij Abrona nog professioneler
"Vrijdag 3 juni was het een feestelijke
dag voor de cliënten van Abrona bij
Kunst en Koffie in Kockengen. Na flink
oefenen en een spannend examen
kregen cliënten van Abrona hun
diploma Horecavaardigheid. Je kan dan
denken aan het gebruik van de
vaatwasmachine, uitserveren van
warme en koude dranken, inschenken
van wijn, toiletten schoonmaken,
snijtechnieken, serveren, bedienen,
gasten verwelkomen, enz. Eigenlijk alle
voorkomende werkzaamheden in de
horeca. En alle kandidaten kregen
mooie cijfers en complimenten van de examinator over hun inzet, betrokkenheid, enthousiasme
en vooral klantvriendelijkheid. Ook burgemeester Witteman was aanwezig op de uitreiking. 'Hier
kom ik altijd graag, heerlijk voor een kopje koffie. En een groot compliment aan alle
examenkandidaten', aldus burgemeester Witteman."
Natuurlijk ook namens de vrijwilligers van Repair Café Stichtse Vecht de hartelijke felicitaties en
complimenten met dit bereikte resultaat !
Deze opleiding was in handen van twee vrijwilligers van ons Repair Café, namelijk Loes en Bert
Verheij. Zij namen ook de examens af. Beide hebben veel horeca-ervaring, Loes bezat tot voor
enkele jaren een restaurant in Schevingen. Zij kwamen met Abrona in aanraking door het
Repair Café dat wij daar om de maand organiseren. En ze werden zo enthousiast over wat de
medewerkers en de cliënten van Abrona daar doen, dat zij het maandelijkse eetcafé weer nieuw
leven hebben ingeblazen. Elke laatste vrijdag van de maand staat Bert te koken en zorgt Loes,
samen met enkele medewerkers en cliënten, voor het serveren. En na de opleiding en met het
diploma op zak is die aanpak nog professioneler geworden. Waar een Repair Café ook toe kan
leiden!
Wilt u de sfeer eens proeven en van een heerlijke maaltijd genieten in een ongedwongen sfeer,
kijk dan eens op de website van Abrona Kunst & Koffie. U bent van harte welkom!

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
woensdag

tijd

3 september
7 september
14 september

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

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.

