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Repair Café's in het najaar
De zomer is nu echt voorbij en de herfst
doet zijn intrede. Onze medewerkers
maken zich op voor het nakijken van
fietsverlichting en binnenkort zal ook de
eerste kerstverlichting wel weer te
voorschijn komen. Onze medewerkers
willen in ieder geval weer graag voor u aan
de gang. Ook in oktober zullen we weer
iedereen helpen bij het repareren van
kapotte spullen. Kom naar één van onze
Repair Café's en voel u welkom.
Onze Repair Café's in oktober zijn gepland
op zaterdag 7 oktober bij de Sirkel aan de
Diependaalsedijk in Maarssen-dorp en op woensdag 11 oktober in De Werkspecht in
Maarssenbroek. Kockengen is op 1 november weer aan de beurt.
Voor onze locaties en de bezoektijden klik hier.
Onze vrijwilligers staan, zoals gezegd, 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.

Andere Repair Café informatie
Internationale Repair Café week 2017
Van 14 tot en met 22 oktober is het Internationale Repair Café Week. Wereldwijd organiseren
vrijwilligers in die week bijeenkomsten die draaien om samen repareren.
Op woensdag 18 oktober 2017 is het acht jaar geleden dat Martine Postma het allereerste
Repair Café organiseerde. Op die dag in 2009 kwamen tientallen buurtbewoners met hun
kapotte spullen naar een theater in Amsterdam-West. Intussen zijn er meer dan 1.300 Repair
Cafés in 33 landen, verspreid over zes continenten. Tijdens de Internationale Repair Café Week
(IRCW) willen we nog meer mensen enthousiast maken voor samen repareren.
Meer lezen over dit onderwerp? Klik dan hier.

Repair Café op RTV Utrecht
De espressomachine van Henk Westbroek
is na 23 jaar kapot en dat is een groot
drama in huize Westbroek. Hij heeft
uitzonderlijk lang dienst gedaan, want de
meeste apparaten van Henk gaan volgens
hem net na het verlopen van de
garantietermijn kapot. Hij brengt het
apparaat naar het afvalscheidingsstation in
Amersfoort voor een waardige laatste
rustplaats. Daar ontmoet hij Ernst Worrell,
professor in de recycling. En vervolgens
brengt Henk ook een bezoek aan het Repair Café in Woudenberg. Meer lezen en de tvuitzending zien? Klik dan hier.

Gloeimonsters vangen!
Een leuke manier om in een spelvorm samen met uw kinderen de grootste
stroomverbuikers in uw huis op te sporen en te vervangen:
Gloeilampen zijn monsters die onnodig veel stroom vreten. Dat kost een hoop
geld en is slecht voor het milieu. Tijd om ze te vangen! Klaar om de
Gloeimonsters in jouw huis te vangen? We sturen de speluitleg en stickers
naar je op. Helemaal gratis!
Geïnteresseerd in het spel? Klik dan hier.

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:
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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.

