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Weer een Repair Café op 14 mei a.s.
Aanstaande zaterdag 14 mei 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.
En weet u, we repareren de meest uiteenlopende kapotte spulletjes. Wat dacht u van de jonge
reparateur op deze foto? Geef ons een paar van die enthousiaste vrijwilligers! Vind je jezelf nog
niet zo handig? Wij leren je om allerlei zaken te repareren, dus kom gerust eens kijken.
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.

Koninklijke Onderscheiding
Het heeft onze Koning behaagd om een koninklijke
onderscheiding uit te reiken aan onze collega-vrijwilliger Ton
Blokhuis. Ton is Lid in de Orde van Oranje-Nassau geworden.
Hij is voorgedragen door de toneelvereniging Maarssen '32 en
deze voordracht is mede ondersteund door het Repair Café,
door een ondersteuningsbrief van onze voorzitter, Ingeborg
Koot.
Ton is al jarenlang bezig als vrijwilliger bij verschillende
organisaties, niet alleen bij het Repair Café. Sinds we bij de
Sirkel zijn gaan werken, in het voorjaar van 2014, heeft Ton
zich bij ons aangesloten en daarna menige reparatie verricht.
Door gezondheidsproblemen heeft Ton zijn werk bij ons
helaas onlangs moeten neerleggen.
Ton werkte onder andere 30 jaar als vrijwilliger bij de brandweer Maarssen (20
jaar bestuurslid van de brandweervereniging), als technicus bij de theatergroep
Maarssen ’32 (sinds 2004), bij het Cultuurfestival Stichtse Vecht en dus bij ons
Repair Café.
Een voorbeeld voor velen, aldus de burgemeester bij de uitreiking.

RepairMonitor-factsheet 2021
Als reparaties in het Repair Café niet lukken, dan heeft dat in
bijna de helft van de gevallen te maken met reserveonderdelen. Die zijn óf niet beschikbaar tijdens de reparatie,
óf niet op de markt, óf te duur. Dat blijkt uit de jongste analyse
van de RepairMonitor, de online tool voor dataverzameling in
Repair Cafés wereldwijd.
Door corona werden in 2021 slechts 3.200 reparaties in de
RepairMonitor ingevoerd; veel minder dan in eerdere jaren. Bij
525 van de niet geslaagde reparaties gaven reparateurs aan
waarom de reparatie niet was gelukt. In 40 procent van de
gevallen had dat te maken met reserve-onderdelen.
Meer weten over hun monitor? Klik dan hier.
Verder hebben zij in dit kader een mooie factsheet gemaakt die u hier kunt downloaden.

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

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)

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.

