Nieuwsbrief 22 - december 2017

Repair Café's in december
Sinterklaas is weer in het land en de Kerst
gloort ook al aan de horizon. Onze
medewerkers kunnen u in deze donkere
dagen helpen bij het nakijken van allerlei
zaken als bijvoorbeeld speelgoed en uw
fiets- of kerstverlichting. Of heeft u een
mooi cadeau gekregen, maar is het nu al
stuk? Probeer altijd eerst de garantie,
maar lukt dat niet, dan is er in ieder geval
nog het Repair Café om op terug te vallen!
En ook voor allerlei andere reparaties
willen onze medewerkers weer graag voor u aan de gang. Ook in december 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 december zijn gepland op zaterdag 2 december bij de Sirkel aan de
Diependaalsedijk in Maarssen-dorp en op woensdag 13 december in De Werkspecht in
Maarssenbroek. Kockengen is in januari 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.

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

zaterdag
woensdag
woensdag
zaterdag
woensdag

2 december
13 december
3 januari
6 januari
10 januari

Facebook Repair Café Stichtse Vecht

tijd

plaats

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

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.

