Nieuwsbrief 15 - april 2017

Actueel
Ook in april zullen we graag iedereen
helpen bij het repareren van kapotte
spullen. Kom naar één van onze Repair
Café's en voel u welkom.
Onze eerstvolgende Repair Café's zijn in
april gepland voor zaterdag 1 april (géén
grap!)
bij
de
Sirkel
aan
de
Diependaalsedijk in Maarssen-dorp. Het
volgende Repair Café daarna is ruim een
week later op woensdag 12 april in De
Werkspecht. En het eerstvolgende Repair
Café in Kockengen staat gepland voor
woensdag 3 mei. Voor onze locaties en de
bezoektijden 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.

Kledingreparaties?
Heeft u een gat in uw trui, een scheur in uw
jasje of zit de zoom van uw broek los? Is uw
vrijetijdskleding nog niet 'zomerklaar' of is uw
feestkleding niet meer helemaal op z'n
'paasbest'? In het Repair Café Stichtse Vecht
besteden we de komende tijd extra aandacht
aan kledingreparaties en helpen onze
vrijwilligers u gratis met uw kapotte kleding of
(huishoud)textiel.
Onze vrijwillige kledingmaaksters zitten voor u
klaar met hun naaimachines, naald en draad
en willen u graag helpen. Dus gooi uw kapotte
kleding vooral niet te vlug weg, maar kom
eerst naar het Repair Café en u gaat blij de
deur uit met uw gerepareerde kledingstuk!
Voor de moeilijke klussen raden we u aan om naar de Werkspecht te komen.

Repair Café bij het MEC
Op verzoek van het Milieu Educatief Centrum,
het MEC, in Maarssenbroek hebben we op 15
maart een keer een speciale Repair Café
gehouden in het park Reigerskamp, naast de
kinderboerderij Otterspoor.
De weergoden waren ons goedgezind en we
zaten heerlijk aan een picknicktafel buiten in
het zonnetje. Helaas, het was de eerste keer
en de kinderen wisten ons nog niet zo goed te
vinden. Maar wat ons betreft is het voor
herhaling vatbaar.

En heeft u ook een wens om een keer een
Repair Café bij u te organiseren? Meld u dan aan bij ons, dan kunnen we samen kijken wat de
mogelijkheden zijn!

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:
1. Maarssen-dorp:
1e zaterdag van de maand
bij De Sirkel, Diependaalsedijk 120 a (achter het Afvalstoffendepot)
2. Maarssenbroek:
2e woensdag van de maand
bij De Werkspecht, Spechtenkamp 231
3. 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

zaterdag
woensdag
woensdag
zaterdag
woensdag

1 april
12 april
3 mei
6 mei
10 mei

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

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.

