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Weer een Repair Café op 9 april a.s.
Aanstaande zaterdag 9 april a.s. vanaf 10:00
uur, houden we ons volgende Repair Café in
De Valkenier in Maarssenbroek.
We zijn natuurlijk weer voor allerhande
reparaties beschikbaar. Dit voorjaar moeten
we wel weer een beetje op gang komen,
dus voorlopig even geen aparte thema's, u
bent welkom met alle spulletjes die u wilt
laten repareren. Wat dan ook, we helpen u.
En we gaan het liefst sàmen met u aan de
gang. Want samen repareren is nog leuker
dan van een afstand toekijken hoe een van
onze vrijwilligers uw kapotte ding onderhanden neemt.
En weet u, we repareren de meest uiteenlopende kapotte spulletjes. Wat dacht u van het
speelgoed op deze foto? Dit speelgoed van de kinderboerderij hebben wij een keer gecheckt en
gerepareerd.

Mondkapjes
De mondkapjesplicht geldt niet meer voor ons Repair Café en ook de 1,5 meter-afstandregel is
afgeschaft. Meer over de recente regelgeving vindt u hier.
Registratie
Ook voor de coronaperiode werkten wij al met een registratiesysteem. Wij vragen u ook nu om
bij binnenkomst een aanmeldingsformulier in te vullen met uw naam en e-mailadres, naast de
gegevens over het te repareren voorwerp. Zoals u van ons gewend bent zullen wij vertrouwelijk
omgaan met uw gegevens. Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt om u onze maandelijkse
nieuwsbrief aan te bieden (voor deze nieuwsbrief kunt u zichzelf uitschrijven via internet).
Geen afspraken
Wij hanteren geen aanmeldingsplicht zodat u zonder een afspraak te maken naar ons toe kunt
komen. Dat kan in de praktijk betekenen dat u direct aan de beurt bent, maar uiteraard kan het
ook voorkomen dat u wat langer op uw beurt moet wachten. Daarom is de stelregel: één
reparatie per bezoeker en daarna (als u dat wilt) met een volgende reparatie weer achteraan
sluiten. Zo komt iedereen eerlijk en tijdig aan de beurt. In de tussentijd kunt u een kop koffie of
thee pakken in de wachtruimte.

Week Zonder Afval
Van 30 mei t/m 5 juni organiseert Milieu Centraal weer
de jaarlijkse Week Zonder Afval. Ook dit jaar is
repareren een heel belangrijk element in deze week, in
het bijzonder op zaterdag 4 juni. Milieu Centraal gaat
alle acties op reparatiegebied bekendmaken via een
speciale webpagina.
Helaas zijn wij op de 1e zaterdag van de maand (4
juni) niet open, maar wij vragen wel uw aandacht voor
deze bijzondere actie. Wilt u meer weten over deze Week Zonder Afval klik dan hier.
Op de website van Milieu Centraal staat ook een aparte pagina over het Repareren van
apparaten en over Repair Cafés. Meer weten? Klik dan hier. Op deze pagina zijn vele clicks met
interessante onderwerpen op het gebied van reparaties. De moeite waard!

Vrijwilligers gezocht
Ons werk valt of staat met de inzet van onze vrijwilligers. Deze hechte groep werkt al een flink
aantal jaren samen. En toch zouden we nog wel een paar vrijwilligers erbij kunnen gebruiken.
dus als u belangstelling heeft: u bent van harte welkom om eens met ons te komen praten.
Natuurlijk zijn 'twee rechterhandjes' dan makkelijk, maar niet strikt noodzakelijk want alles is te
leren is ons motto. Vindt u het leuk om kapotte spullen te repareren en zo te voorkomen dat ze
onnodig vroeg worden weggegooid, kom dan eens kijken bij ons. Veel reparaties betreffen
kleine elektrische apparaten als koffiezetapparaten en stofzuigers, maar soms gaat het ook om
het repareren van textiel op de naaimachine of met naald en draad. Of er is 'iets' met een fiets
of met een stuk speelgoed, of wat dan ook. Elke keer zijn er weer andere uitdagingen, het is
nooit hetzelfde.
Wat wel hetzelfde is, is de goede onderlinge sfeer. We helpen elkaar, wat de een niet kan
repareren kan met hulp van een collega vaak wel. Gezelligheid en samen lachen horen daar
vanzelfsprekend bij.
Dus, heeft u belangstelling, schroom dan niet om u aan te melden!

De Valkenier in Maarssenbroek
De Valkenier is een vestiging van Abrona, een
organisatie voor ondersteuning aan mensen met
een verstandelijke beperking. Op het terrein van De
Valkenier bevinden zich 4 woonhuizen, een
dagactiviteitencentrum en een dienstencentrum met
een fysiotherapie.
Wij mogen zaterdags enkele ruimten gebruiken
voor onze Repair Café activiteiten. Voldoende
ruimte dus voor de ontvangst van bezoekers, een
wachtruimte (met koffie) en een reparatie-afdeling.
Het adres van De Valkenier is Valkenkamp 554, 3607 MJ Maarssenbroek.
De routebeschrijving (met de auto) is:
- Rijd naar Maarssenbroek
- Rijd op de Vogelweg richting Zwanenkamp-Valkenkamp
- Neem de inrit Valkenkamp en rijd deze in
- Dan de 1e weg links, daarna de 2e weg links en dan de 3e weg rechts
- Ten slotte de 2e weg links (dit is de inrit links van gebouw De Valkenier)
Parkeren: voor of links naast het gebouw van de Valkenier, of op het parkeerterrein van de
Rientjes MAVO (rechts van de Valkenier).
Komt u met de bus? Neem dan bus 73 en stap uit bij halte Spechten-Valkenkamp, loop (3 min)
richting Valkenkamp (singel aan de linkerhand), 1e pad rechts, na Rientjes MAVO rechts.
Komt u met de fiets? Neem dan vanaf Bisonspoor het rode fietspad richting Zwanenkamp, na
het Niftarlake College (linkerhand) de bordjes volgen linksaf richting Valkenkamp, onder het
tunneltje door (apotheker aan de rechterhand) en daarna 1e pad rechts, na Rientjes MAVO
rechts.

Eerstvolgende Repair Cafés
Onder deze rubriek vindt u de planning voor de
Repair Cafés voor de komende tijd. Deze planning
vermelden wij ook op onze website. Daar kunt u ook
een routebeschrijving naar de locatie vinden. Voor
onze website klik hier.
Voor de routebeschrijving klik hier.
Wij houden onze Repair Cafés in:
Maarssenbroek
bij De Valkenier, Valkenkamp 554
op de 2e zaterdag van de maand

Voor de komende tijd staan gepland:

dag

datum

tijd

zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag

9 april
14 mei
11 juni
9 juli
10 september

vanaf 10:00 uur (tot ca. 12:00 uur)
vanaf 10:00 uur (tot ca. 12:00 uur)
vanaf 10:00 uur (tot ca. 12:00 uur)
vanaf 10:00 uur (tot ca. 12:00 uur)
vanaf 10:00 uur (tot ca. 12:00 uur)

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.

