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Laatste Repair Café's voor de vakantie
Ook in juli 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 deze
maand gepland op aanstaande (!)
woensdag 3 juli in het Abrona-kerkje in
Kockengen. Vervolgens zijn er Repair
Café's gepland op zaterdag 6 juli bij de
Sirkel aan de Diependaalsedijk in
Maarssen-dorp en op woensdag 10 juli in
De Werkspecht in Maarssenbroek.
Voor alle duidelijkheid, dit zijn de laatste
drie Repair Café's voor de vakantie. In de
maand augustus zijn er geen Repair
Café's in Maarssen-dorp, Maarssenbroek of Kockengen. Dan genieten wij, net als u
waarschijnlijk, ook van onze vakantie. In september staan wij natuurlijk weer graag voor u klaar.
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.

Repair Café is jarig !!
In januari hebben we er al melding van gemaakt: Repair Café
International bestaat dit jaar al weer 10 jaar. Op 18 oktober
staat een jubileumsymposium gepland in Amsterdam (Centrale
Openbare Bibliotheek, Oosterdijkskade 143).
Heeft u belangstelling in wat daar gaat gebeuren of zou u er
naar toe willen? Klik dan hier voor meer informatie en/of het
bestellen van toegangskaarten.
PS. Het Early Bird-tarief van € 10,00 (€ 21,50 incl. lunchbuffet)
geldt t/m 30 juli, daarna betaalt u € 12,00 (€ 23,50 incl.
lunchbuffet). Wees er dus snel bij!
Voorlopig programma:
Plenair ochtendprogramma (OBA Theaterzaal): 09:30 - 13:00 uur
Met o.m. een toekomstverkenning over productdesign met het koffiezetapparaat in de hoofdrol
(bijdragen van o.a. onderzoeker circulaire economie Marcel den Hollander en reparatieexperts); een politieke verkenning met Kamerlid Carla Dik-Faber (ChristenUnie) en een lobbyist
van iFixit Europe; een terug- en vooruitblik met Repair Café-bedenker Martine Postma; en een
rondetafelgesprek over de toekomst met jongeren, Netwerk Bewust Verbruiken Vlaanderen en
anderen.
Facultatief middagprogramma vanaf 14:00 uur (volledig programma wordt begin september
bekendgemaakt)
Met reparatieworkshops en demonstraties (door iFixit, ontwerper Heleen Klopper en anderen),
presentaties van kunstenaars Sjaak Langenberg (Re-creatie project i.s.m. zorginstelling
Reinaerde), ontwerpers Maaike Roozenburg, Kristzina Czika, Jesse Howard, kunstenaar Pavèl
van Houten en veel andere mogelijkheden voor ontmoeting en uitwisseling.
En... ARK Amsterdam geeft uitleg over gebruik van de nieuwe Repair Café-huisstijl.

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

woensdag
zaterdag
woensdag
woensdag
zaterdag
woensdag

3 juli
6 juli
10 juli
augustus
4 september
7 september
11 september

tijd

plaats

13:30 - 15:30
10:00 - 12:00
13:30 - 15:30
geen Repair Café's
13:30 - 15:30
10:00 - 12:00
13:30 - 15:30

Kockengen
Maarssen-dorp
Maarssenbroek
Kockengen
Maarssen-dorp
Maarssenbroek

Let op: in augustus zijn er geen Repair Café's in verband met de vakantie.
Vanaf september staat wij graag weer voor u klaar.

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.

