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Actueel
Ook in mei zullen we graag iedereen
helpen bij het repareren van kapotte
spullen. Kom naar één van onze Repair
Café's en voel u welkom.
Ons eerstvolgende Repair Café staat
komende week gepland voor Kockengen,
in het kerkje van Abrona bij Kunst en
Koffie, op woensdag 2 mei. De volgende
staat gepland op zaterdag 5 mei bij de
Sirkel aan de Diependaalsedijk in
Maarssen-dorp en het derde Repair Café
staat gepland op woensdag 9 mei in De
Werkspecht
in
Maarssenbroek
(in
Spechtenkamp).
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.

Koninklijke Onderscheiding voor
secretaris Repair Café Stichtse Vecht
Op donderdagochtend 26 april werd ‘onze
Kees’ thuis ‘overvallen’. Met ballonnen en een
nepmedaile kwamen zijn vrouw Anet, zijn
beide dochters Olga en Mila, hun vriendin Inge
en de Repair Café voorzitter Ingeborg zijn huis
binnenvallen. Het bericht was kort: "Het gaat
vandaag een bijzondere dag worden, want we
gaan je meenemen naar Breukelen waar je
een onderscheiding gaat krijgen voor 25 jaar
vrijwilligerswerk". Fris gedouched en strak in
het pak brachten we Kees even later naar
Nyenrode.
Burgemeester Witteman had voor Kees, en 18
andere decorandi, een mooie speech klaar.
Een korte terugblik op een start als vrijwilliger
bij Radio Omroep Maarssen, een járenlange
grote vrijwilligersrol binnen Handbal Vereniging Nijenrodes (waar hij erelid is, maar zelf nog
nooit een bal heeft gespeeld :-) ), voorzitter van het ZZP Platform Stichtse Vecht én natuurlijk
secretaris van ons Repair Café Stichtse Vecht. Rode draad in al dat vrijwilligerswerk van Kees:
hij is gericht op effectieve procedures, bescheiden, met humor, spin in het web, en zelf ook nog
handig.
Deze koninklijke onderscheiding is een terechte erkenning voor ál je uren vrijwillige inzet, Kees.
We zijn trots op je!
Voorzitter Repair Café Stichtse Vecht, Ingeborg Koot

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 Afvalscheidingsstation)
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

woensdag
zaterdag
woensdag
zaterdag
woensdag

2 mei
5 mei
9 mei
2 juni
13 juni

Facebook Repair Café Stichtse Vecht

tijd

plaats

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

Kockengen
Maarssen-dorp
Maarssenbroek
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.

