
 Repair Café Pijnacker op 
gaat NIET door. 
 
Door de lockdown die is afgekondigd door de overheid
het aankomende Repair Café van 8 januari
 
Als de maatregelen weer versoepelen, dan zal het eerst 
volgende Repair Café worden gehouden op zaterdag 
februari. We houden u op de hoogte 
nieuwsbrief 
 

 Nieuwjaarswens 

 
Het Repair Café Pijnacker wenst iedereen een 
gezond en creatief 2022 en we hopen u weer snel te 
mogen ontmoeten in ons Repair Café!
 

 
 ANBI status toegekend

 
Het Repair Café Pijnacker heeft sinds kort 
ANBI status ontvangen van de Belastingdienst
status is uitsluitend voor instellingen die zich inzetten voor 
het algemeen belang. Doordat we deze status hebben 
ontvangen is het voor donateurs makkelijker om een gift te 
schenken, omdat deze afgetrokken mag worden van de 
inkomsten- of vennootschapsbelasting. 
 

 
U kunt meer over onze ANBI status vinden op onze 
website: https://repaircafepijnacker.nl/doneer

 

Repair Café Pijnacker op 8 januari 

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, Mar
Schaap, Harry Hes, Anton de Fockert

die is afgekondigd door de overheid, zal 
8 januari niet doorgaan.  

Als de maatregelen weer versoepelen, dan zal het eerst 
worden gehouden op zaterdag 5 

houden u op de hoogte door middel van onze 

Pijnacker wenst iedereen een gelukkig, 
en we hopen u weer snel te 

mogen ontmoeten in ons Repair Café! 

 

toegekend 

Pijnacker heeft sinds kort (in 2021) de 
van de Belastingdienst. Deze 

voor instellingen die zich inzetten voor 
Doordat we deze status hebben 

ontvangen is het voor donateurs makkelijker om een gift te 
schenken, omdat deze afgetrokken mag worden van de 

of vennootschapsbelasting.  

 

U kunt meer over onze ANBI status vinden op onze 
https://repaircafepijnacker.nl/doneer-anbi/.  

  

Vóór de kliko is er nog 
Repair Café! 

info@repaircafepijnacker.nl  
https://repaircafepijnacker.nl/ 

afé Pijnacker 

Ennema, Charles van der Mast, Marjolijn 
Schaap, Harry Hes, Anton de Fockert  


