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Repair Café's in december
Sinterklaas is weer in het land, compleet
met zijn Roetveeg Pieten! En ook 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. 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 7 december bij de Sirkel aan de
Diependaalsedijk in Maarssen-dorp en op woensdag 11 december in De Werkspecht in
Maarssenbroek. Kockengen is in januari weer aan de beurt.
Let u voor januari vast even op: omdat dit jaar de kerstvakantie een beetje ongelukkig valt
hebben we dit jaar besloten alle Repair Café's in januari één week op te schuiven.
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.

Actueel
Klokkenreparaties

Onze vrijwilligers zijn enthousiast en weten van geen ophouden.
Maar ook wij zijn maar gewone mensen en kunnen ziek worden. Zo
kunnen er op dit moment door langdurige ziekte even geen klokken
gerepareerd worden. Zodra we weer klokken kunnen repareren
zullen we dat natuurlijk direct melden. We houden u op de hoogte.

Kerstverlichting

December is de maand dat de kerstverlichting weer uit de
kast of van de zolder gehaald wordt. En wie slim is test die
verlichting ruim van te voren. Soms zijn er lampjes stuk die
gerepareerd of vervangen zouden kunnen worden. Maar de
meeste
verlichting
is
tegenwoordig
van
zo'n
'wergwerpkwaliteit', dat wij er ook niets meer mee kunnen.
Lampjes blijken dan onvervangbaar (bijvoorbeeld de snoeren
met vastgegoten led-lampjes), of die lampjes zijn niet los
verkrijgbaar. Wij hebben, zoals bekend, geen voorraad met onderdelen dus ook geen losse
lampjes. De meeste bezoekers die met vragen over kerstverlichting komen, moeten we dan ook
helaas teleurstellen. En dan besteden we liever onze tijd aan andere kapotte spullen.

SIRE en circulaire economie
In de vorige nieuwsbrief maakten wij al melding van de SIRE-actie voor repareren. Voor die
actie is veel belangstelling, ook in de pers. Zo verscheen op 24 november op nu.nl een artikel
met de titel: "Afvalberg groeit en kringloopwikels zitten vol: we moeten gaan repareren" (zie
artikel en klik hier).
En waar het ene artikel zegt 'de kringloopwinkels zitten vol' meldt een andere journalist juist dat
de kringloopwinkels een grote bijdrage leveren aan de circulaire economie (zie artikel: en klik
hier).
We zitten dus met ons allen niet stil in Nederland. Maar het blijft zoeken tussen 100km rijden,
stikstofcrisis en PAS.
Ook de voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal geeft ons informatie en tips (klik hier).

Repair Café International
En wilt u weten hoe het gaat met onze 'moeder', Repair Café International? Klik dan hier en lees
in hun nieuwsbrief wat er verder nationaal en internationaal gebeurt.

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

7 december
11 december
8 januari
11 januari
15 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.

