
 Repair Café Pijnacker op 
weer open 
 
Nu de maatregelen versoepeld zijn, willen we ook weer een 
Repair Café gaan organiseren op zaterdag 
bent daarom weer van harte welkom 
op zaterdagochtend 5 februari van 09:30
Schakelaar! 
 
We zullen dit keer weer werken met een aangepaste 
opstelling, zodat we de 1.5m afstand regel kunnen 
handhaven, zodat iedereen op veilige afstand aan de 
reparaties kan werken.  
 
Daarnaast zullen we ook bij de ingang ook wat extra vragen 
stellen. We kunnen alleen mensen helpen 
gerelateerde gezondheidsklachten en met een geldig 
coronatoegangsbewijs (QR code). Daarnaast is het dragen 
van een mondkapje verplicht. We doen dit
risico’s voor onze klanten en onze vrijwilligers te 
minimaliseren. We hopen op uw begrip hiervoor.
 

 Terwijl Apple reparaties toe staat, 
maakt Miele reparaties moeilijker
 
Apple kwam met een verheugend bericht: de tech
gaat eindelijk klanten toestaan zelf 
reparaties uit te voeren. Vanaf dit 
jaar krijgen klanten toegang tot 
officiële onderdelen, 
gereedschappen en handleidingen 
van Apple. Een overwinning voor 
de internationale 
repareerbeweging, die hier 
jarenlang voor heeft gestreden!  
 

Juist nu de Europese Unie zich 
inspant om reparatie van onder 
meer witgoed te bevorderen, 
maakt Miele dat in de praktijk juist 
moeilijker. Repair Café 
International is niet blij met die 
ontwikkeling.
hierover is te vinden op: 

https://repaircafe.org/vreemde
stap-miele

moeilijker/  

 Slijpen van keuken en 
tuingereedschap 
 
Als uw tuin of keukengereedschap bot is, dan bent u bij 
Repair Café aan het juiste adres. Met onze watergekoelde 
slijp-machine kunnen we botte messen, scharen, beitels en 
gutsen weer in de nieuwstaat terugbrengen. U bent dan ook 
van harte welkom als u bot gereedschap heeft.

 

Repair Café Pijnacker op 5 februari 

Vóór de kliko is er nog 
Repair Café!

 
 
 
 
Contact: 
Mail naar: info@repaircafepijnacker.nl 
https://repaircafepijnacker.nl/
 
 
Repair café Pijnacker
 
Bart Ennema, Charles van der Mast, 
Marjolijn Schaap, Harry Hes, Anton de 
Fockert  
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