Nieuwsbrief 09 - september 2016

Actueel
Het is weer zover. Ons eerstvolgende Repair Café staat
gepland voor aanstaande zaterdag 1 oktober, bij De Sirkel, in
Maarssen-dorp, van 10:00 tot 12:00 uur.
De volgende mogelijkheid daarna op korte termijn is volgende
week: woensdag 12 oktober, in De Werkspecht in Spechtenkamp. Daar bent u welkom van 13:30 tot 16:00 uur.
En dan op woensdag 2 november, in het kerkje van
Abrona, Nieuwstraat 12 in Kockengen, van 13:30 tot 15:30
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.
Als u wat wilt laten repareren vergeet u dan niet alle belangrijke onderdelen mee te nemen?
Bijvoorbeeld luidsprekers, batterijen, afstandbediening, etc.

Repair Café's over de hele wereld?
Wil je samen je kapotte spullen repareren bij
het Repair Café? Eind september kan dat voor
het eerst in Ghana en Turkije. In totaal zijn er
nu 29 Repair Café-landen, verspreid over zes
continenten.
In de landen Slovenië, Letland, Polen en
Azerbeidzjan opende begin dit jaar voor het
eerst een Repair Café. In het Griekse Patras
richtte Anastasios Nikoladakis een recyclebedrijf op. Hij merkte dat hij veel van de
ingeleverde spullen nog makkelijk kon
repareren. Daarom opende hij in juni het
eerste Repair Café van Griekenland.

Ghana en Turkije
Op 24 september, organiseert een hogeschool in Ghana een eerste Repair Café. De
initiatiefnemer Chris Moller organiseerde al twee jaar Repair Café-bijeenkomsten in het Engelse
Cottenham: “de Ghanese ingenieursstudenten zijn zeer praktisch en vindingrijk, maar hebben
nog weinig repareerervaring. Als het een succes is, organiseren we nog meer bijeenkomsten.”
Faik Özen, vrijwilliger bij een Repair Café in Amsterdam, ging begin september voor een bruiloft
naar Turkije. Vooraf mailde hij een Turkse stichting voor groene initiatieven. Of ze wat zagen in
het Repair Café-concept? Ze reageerden enthousiast. Faik ging bij ze langs en niet veel later
prikte de stichting een datum. Op 30 oktober is er voor het eerst een Repair Café in Istanbul.

Internationale Repair Café Week
Van 17 tot en met 23 oktober is het Internationale Repair Café Week. Wereldwijd organiseren
vrijwilligers in die week bijeenkomsten die draaien om samen repareren.
Met de Internationale Repair Café Week vieren we dat het Repair Café zeven jaar bestaat. Op
18 oktober 2009 organiseerde Martine Postma in Amsterdam de allereerste
repareerbijeenkomst onder de naam Repair Café. Intussen zijn er meer dan 1140 Repair Cafés
verspreid over 29 landen.

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
zaterdag
woensdag

tijd

1 oktober
12 oktober
2 november
5 november
9 november

Facebook Repair Café Stichtse Vecht

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

Website Repair Café Stichtse Vecht

Maarssen-dorp
Maarssenbroek
Kockengen
Maarssen-dorp
Maarssenbroek

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.

