Nieuwsbrief 11 - december 2016

Actueel
Het is weer zover. Ons eerstvolgende Repair Café staat deze
week gepland voor zaterdag 3 december, bij De Sirkel, in
Maarssen-dorp, van 10:00 tot 12:00 uur.
Het volgende Repair Café in december is halverwege
de maand: woensdag 14 december, in De Werkspecht in
Spechtenkamp. Daar bent u welkom van 13:30 tot 15:30 uur.
In Kockengen is deze maand geen Repair Café, hier is de
eerstvolgende op 4 januari 2017 .
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.

Ons Repair Café blijft aandacht vragen
voor veiliger fietsverlichting
Onze verlichtingsactie van november zetten
we in december nog even verder door, want
we zien nog teveel fietsers zonder verlichting!
Voor het repareren van je fietsverlichting kun je
terecht in al onze Repair Café's. Dus in
Kockengen, Maarssen-dorp en Maarssenbroek.

Hoe zit het met uw kerstverlichting?
En dan is het al weer december, we gaan
op naar de Kerst. Tijd om de kerstverlichting
van de zolder te halen. En dan tot de
ontdekking komen dat het niet meer feilloos
werkt? Wacht niet totdat de lampjes in de
boom zitten, maar probeer het nu al even
uit. En als het dan niet meer goed werkt,
kom dan naar ons Repair Café. Wij kunnen
je helpen om de zaak weer aan de gang te
krijgen. Vergeet niet om de juiste (nieuwe)
reservelampjes mee te nemen! Er zijn veel
soorten en wij hebben die helaas niet op voorraad. Maar als jij zorgt voor de materialen zullen
wij je helpen om het te repareren, zodat je een zorgeloze Kerst tegemoet kunt zien.
En als je CD-speler niet meer goed werkt voor de kerst-CD's, of je radio geeft de Top 2000
alleen maar krakend weer, kom dan ook naar ons toe. Neem het apparaat (met toebehoren als
adapter, speakers, etc.) mee en samen kijken we of er nog muziek in zit.

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:
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3 december
14 december
4 januari
7 januari
11 januari
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13:30 - 15:30
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13:30 - 15:30

Maarssen-dorp
Maarssenbroek
Kockengen
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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.

