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Weer een Repair Café op 11 juni a.s.
Aanstaande zaterdag 11 juni vanaf 10:00 u,
houden we ons volgende Repair Café in De
Valkenier in Maarssenbroek.
We zijn natuurlijk weer voor allerhande
reparaties beschikbaar. 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.

Registratie
Wij vragen u om bij binnenkomst een aanmeldingsformulier in te vullen met uw naam en emailadres, 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.

Internationale Repair Cafés
Repair Café Farnham (VK) organiseert op donderdagmiddag
30 juni een Europees Repair Café-webinar. Tijdens dit
webinar, dat 3 uur duurt, worden vrijwilligers bijgepraat over
allerlei praktische zaken die te maken hebben met Repair
Cafés. Ook kunnen we ervaringen uitwisselen met
medevrijwilligers uit andere Europese landen. Martine Postma
van Repair Café International is er ook bij.
Wij zijn als vrijwlligers benieuwd naar ervaringen van onze
Europese Repair Café-collega's, dus ik denk dat we
misschien wel aan zullen sluiten. De voertaal is Engels. Meer
informatie vindt u hier.

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!

Karwei en Repair Café gaan samenwerken
Bouwmarkt Karwei en Repair Café gaan zich samen inzetten
om meer voorwerpen een tweede leven te geven. In vier
Karwei-vestigingen kunnen klanten vanaf zaterdag 4 juni
kapotte spullen inleveren ter reparatie. Vrijwilligers van vier
Repair Cafés in de buurt gaan de producten vervolgens
proberen te repareren. Is de reparatie klaar, dan kan de
eigenaar het voorwerp weer ophalen bij Karwei.
Onder de naam Reparatiestudio is deze service vanaf
zaterdag beschikbaar bij de Karweivestigingen Amersfoort, Barendrecht, Heesch en Hoogvliet.
Het gaat voorlopig om een pilot. Bij succes wordt de
Reparatiestudio naar meer bouwmarkten uitgerold.
Wilt u meer weten, klik dan hier.

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

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)

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.

