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Onderwerp: [Nieuw bericht] Iets kapot en je wilt het laten repareren? Kom dan naar het Repair Cafe!
Datum: vrijdag 16 november 2018 om 22:05:45 Midden-Europese standaardLjd
Van: De Zoutkeet Hilversum
Aan: secretaris@fotoclubperspecLef.nl

Nieuwe post op De Zoutkeet Hilversum

Iets kapot en je wilt het laten repareren? Kom dan naar het
Repair Cafe!
Door Haitske LINDE

Repair Cafe Hilversum zal met ingang van zaterdag 19 januari maandelijks worden
gehouden in wijkcentrum De
Zoutkeet.

Je kunt er terecht met je kapotte
spullen. Het Repair Cafe is geopend
van 11-14 uur. Reparaties worden
aangenomen tot 13.30 uur.

Een keukenmachine, audio
apparatuur, tuingereedschap,
computer of kinderspeelgoed kapot?
Laat het repareren in het Repair Café. Ook voor textiel waar een scheur of een gaatje in
zit, kun je bij het Repair Café terecht.  Voor onze enthousiaste vrijwilligers is het steeds
weer een uitdaging om dat wat kapot is te repareren. En dat lukt ook in de meeste
gevallen. Het Repair Café initiatief beoogt duurzaamheid door kapotte spullen een
tweede leven te geven. Een Nederlands initiatief dat wereld wijd navolging vindt.

Kijk op www.hilversumverbonden.nl/repaircafe voor meer informatie en welke
reparatiekennis aanwezig is tijdens het eerstvolgende Repair Café Hilversum.

Heb je geen kapotte spullen maar wil je gewoon eens langskomen om een kopje koffie te
drinken met buurtgenoten, dan is dat ook prima. Toegang tot het Repair Café is gratis. Je
waardering voor dit initiatief kun je kenbaar maken met een vrijwillige bijdrage in onze
spaarpot, die altijd op de ontvangsttafel staat. Hierdoor worden we in staat gesteld
gereedschap en materialen aan te schaffen en diverse kosten (bijvoorbeeld drukwerk,
lunches en drankjes vrijwilligers) te betalen.

Kom je naar het Repair Café met een kapotte rits of een apparaat waar onderdelen van
vervangen moeten worden, neem die zaken dan mee! Soms hebben wij onderdelen in
huis, daar vragen we dan wel een kleine vergoeding voor.

Data 2019 - Repair Cafe Hilversum
Locatie: Wijkcentrum de Zoutkeet, De Zoutmanlaan 3, 1215 PR Hilversum

19 januari
9 februari
16 maart
13 april
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