
 

 Repair Café Pijnacker op 
open 
 
Het is bijna weer de eerste van de maand en dat betekent 
dat het Repair Café weer open is. U bent
harte welkom met al uw reparaties op 
april van 09:30-12:00 uur in de Schakelaar!
Helmlaan 11, Pijnacker. 

 Aandacht voor kinderspeelgoed en de 
Poppendokter komt ook langs!
 

Het thema van het aankomende 
Repair Café is kinderspeelgoed. Alle 
soorten speelgoed zijn van harte 
welkom voor de reparatie. Dus kom 
vooral samen met uw kind of 
kleinkind om het speelgoed waar 
vroeger zo veel mee is gespeeld, 
een 2e leven te geven! 
 

 
Gelukkig is de 
poppendokter ook weer 
van de partij en kunnen 
nieuwe en oude poppen 
weer een 2 leven krijgen.  
 
  

 Burgemeester op bezoek en donatie 
voor vluchtelingen Oekraïne
 
Tijdens ons vorige Repair Café van 5 maart is de nieuwe 
burgemeester Björn Lugthart op bezoek geweest bij het Repair 
Café vergezeld door wethouder Marieke van Bijnen. Zij hebben 
samen een complete rondleiding met instructie gekregen.
 
Daarnaast zien we dagelijks de verschrikkingen van de oorlog 
in Oekraïne. Omdat deze oorlog een grote vluchtelingenstroom 
op gang heeft gebracht hebben we de opbrengst van het 
Repair Café in maart volledig geschonken 
totale opbrengst van de vrijwillige bijdragen van 5 maart is 
143,20 geworden! We zijn iedere klant en bezoeker zeer 
dankbaar voor de bijdrage. 
 

Repair Café Pijnacker op 2 april weer 

Vóór de kliko is er nog 
Repair Café!

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