
 

 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 daarom weer van harte 
welkom met al uw reparaties op zaterdagochtend 
09:30-12:00 uur in de Schakelaar! 
 
U bent natuurlijk ook van harte welkom voor een kopje koffie of 
thee met wat lekkers 
 

 Thema:  “Smart” (tablets, telefoons en 
computer-problemen) 
 
Tijdens het volgende Repair Café ligt de focus op de reparatie 
van smartphones, tablets en laptops. Het zal tijdens het Repair 
Café niet alleen draaien om het repareren van de apparatuur, 
maar we kunnen u ook helpen met het installeren van software 
of het geven van gebruikerstips.  
 

 
 
Repair Café Nederland heeft onlangs een overzicht gemaakt 
van alle laptops die bij Repair Café
worden aangeboden ter reparatie. In het artikel: 
leven van jouw laptop door goed onderhoud en reparatie
geven ze een aantal algemene tips die bruikbaar zijn voor 
iedere laptopeigenaar (https://www.repaircafe.org/laptops
repareren/). In het onderstaande overzicht is weergegeven 
welke merken het vaakst worden aangeboden ter reparatie. 
Laten we kijken of we aankomende zaterdag tot dezelfde 
verdeling komen.  
 

 Gered gereedschap 

 
Bij het Repair Café zamelen we oud gereedschap in voor de 
Stichting Gered Gereedschap. Het ingezamelde gereedschap 
wordt nagekeken en gerepareerd indien nodig. Daarna leveren 
we het in bij de stichting Gered Gereedschap. Heb je dus oud 
gereedschap, dan kun je het vanaf nu
Repair Café. 
 

Repair Café Pijnacker op 4 juni weer 

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, Anton de Fockert
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