
 

 Repair Café Pijnacker op 
open 
 
Nu de maatregelen zo goed als opgeheven zijn, willen we 
weer een Repair Café gaan organiseren
dat sommige mensen graag een mondkapje willen blijven 
dragen. De tafels staan op ruime afstand zodat tijdens het 
werk de 1,5 m bewaakt wordt. Het is dus helemaal veilig. 
bent daarom weer van harte welkom 
op zaterdagochtend 5 maart van 0
Schakelaar, Mr.Dr. van den Helmlaan 11, Pijnacker.
Wegens de verschrikkelijke noodtoestand in Oekra
duizenden vluchtelingen zullen we het totaal van de 
vrijwillige bijdragen deze keer doneren aan de 
VN-Vluchtelingenorganisatie. 
 

 Aandacht voor tuingereedschap

 
Het voorjaar komt er weer aan en dat betekent dat het gras 
en de planten weer gaan bloeien en groeien. De hoogste 
tijd dus voor een onderhoudsbeurt van het tuingereedschap. 

 
Bij het 
we 
aandacht voor het 
tuingereedscha
je wat te repareren of wil je 
wat laten slijpen, kom dan 
aankomende zaterda
langs bij het Repair Café
 
  

 Pijnacker-Nootdorp Actueel interviewt 
Charles 
 
Onze secretaris Charles van der Mast
geleden een interview gegeven aan Pijnacker Nootdorp 
Actueel over het Repair Café. Hij laat 
licht schijnen over de reparaties en het belang van 
ontwerpen”". Heb je het artikel gemist, dan kun je het nog
rustig teruglezen via deze link: https://pijnacker
actueel.nl/zo-blij-dat-we-weer-mogen/
 

 
 

Repair Café Pijnacker op 5 maart 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

zo goed als opgeheven zijn, willen we 
organiseren. We respecteren 

dat sommige mensen graag een mondkapje willen blijven 
dragen. De tafels staan op ruime afstand zodat tijdens het 

Het is dus helemaal veilig. U 
van harte welkom met al uw reparaties 

van 09:30-12:00 uur in de 
Schakelaar, Mr.Dr. van den Helmlaan 11, Pijnacker. 

rikkelijke noodtoestand in OekraÏne en de 
duizenden vluchtelingen zullen we het totaal van de 

deze keer doneren aan de UNHCR, de 

Aandacht voor tuingereedschap 

Het voorjaar komt er weer aan en dat betekent dat het gras 
en de planten weer gaan bloeien en groeien. De hoogste 
tijd dus voor een onderhoudsbeurt van het tuingereedschap.  

Bij het Repair Cafe hebben 
we deze keer speciale 
aandacht voor het 
tuingereedschap. Dus heb 
je wat te repareren of wil je 
wat laten slijpen, kom dan 
aankomende zaterdag even 
langs bij het Repair Café.  

Nootdorp Actueel interviewt 

van der Mast heeft een paar weken 
geleden een interview gegeven aan Pijnacker Nootdorp 

. Hij laat in dit interview zijn 
licht schijnen over de reparaties en het belang van “cyclisch 

. Heb je het artikel gemist, dan kun je het nog 
https://pijnacker-nootdorp-

mogen/   

 

 

Vóór de kliko is er nog 
Repair Café! 

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

afé Pijnacker 

Bart Ennema, Charles van der Mast, 
jolijn Schaap, Anton de Fockert  


