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Actueel
Ook in maart 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 staan
deze week gepland voor zaterdag 2 maart
bij de Sirkel aan de Diependaalsedijk in
Maarssen-dorp en halverwege volgende
week op woensdag 6 maart in Kockengen,
in het kerkje van Abrona bij Kunst en
Koffie. De week daarna staat op woensdag
13 maart in De Werkspecht weer een
Repair Café gepland.
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.

Doet u aan 'ontspullen'?
Vroeger was het voorjaar bij uitstek de tijd om
je huis eens grondig op te ruimen. Goed
schoonmaken en stoffen was toen de
algemene regel. Maar het voorjaar was ook
vaak de tijd om spullen die je niet meer
gebruikte nou eindelijk eens weg te doen.
Tegenwoordig gooien we die overbodige
spullen niet zo maar weg. Nee, we brengen
het naar De Sirkel of naar een ander goed
doel. Want 'ontspullen' is in de mode, maar iets
'zomaar weggooien' gaat velen van ons te ver!
'Wees gul met je gebruikte spul' is de slogan
van de Stichting Inzameldoelen. Wat is dat nou
weer voor een stichting?
Stel je bent aan het opruimen en je houdt
spullen over, die voor jou geen waarde meer
hebben of die niet meer in je leven passen. In
je directe omgeving heb je geen vrienden of
familie die je blij kunt maken met de spullen.
Verkopen via Marktplaats vind je teveel werk.
Of de spullen hebben daarvoor te weinig
waarde. Bij jou staan de spullen in de weg, je
wilt er dus wel vanaf, maar zomaar weggooien
vind je zonde. Als je weet dat een ander blij
wordt van jouw ‘oude’ spullen, dan doe je er makkelijker afstand van. Bijna iedereen kent wel
een lokale kringloopwinkel zoals De Sirkel in Maarssen-dorp. Maar er zijn veel meer
organisaties, die gebruikte goederen graag ontvangen en die er voor zorgen dat die goederen
terecht komen bij mensen die het goed (of zelfs beter) kunnen gebruiken.
‘Inzameldoelen’ is een platform waarop je snel en duidelijk kunt zien welke organisaties bij jou in
de buurt jouw teveel aan goederen graag ontvangen. Dat alles onder het motto: ‘Wees gul met
je gebruikte spul’.
De Stichting Inzameldoelen is opgericht door Ingeborg Koot. Ja, dezelfde die ook onze Repair
Café's in Stichtse Vecht heeft opgericht. Zij legde de basis voor de website inzameldoelen.nl.
Geïnteresseerd? Klik hier voor de website. De website is onlangs geheel vernieuwd, dus neem
gerust een kijkje!
Vragen aan Ingeborg? Mail haar 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 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

zaterdag
woensdag
woensdag
zaterdag
woensdag

2 maart
6 maart
13 maart
6 april
10 april

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
Kockengen
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.

