
 

 Repair Café Pijnacker op 
weer open 
 
De zomervakantie zit er weer op en 
Repair Café weer open is. U bent daarom weer van harte 
welkom met al uw reparaties op zaterdagochtend 
september van 09:30-12:00 uur in de Schakelaar!
 
U bent natuurlijk ook van harte welkom voor een kopje koffie of 
thee met wat lekkers 
 

 Van rood naar blauw: N

 
Tijdens het Repair Café in September kunt u ons niet meer 
herkennen aan onze bordeaux rode 
dragen voortaan donker blauwe shirts.
van de Rabobank hebben we nieuwe poloshirts
kunnen schaffen met onze nieuwe naam en het nieuwe logo. 
 
Zoals het een Repair Café betaamt, wilden we ook bij de shi
onze eigen expertise gebruiken. Daarom zijn de logo’s en de 
borstzakjes door onze eigen vrijwilligers op de shirts genaaid. 
 
Hieronder een foto hoe het eruit zal zien.
 

 
 

 Vrijwilligers van het Repair Café
Pijnacker bezoeken spoorwegmuseum
 

Na afloop van het vorige 
seizoen zijn we met een 
aantal vrijwilligers op excursie 
geweest naar het 
Spoorwegmuseum. Geheel in 
stijl vertrokken we met de 
tram vanuit Pijnacker, om 
daarna de trein naa
te nemen. Het was een mooie 
ervaring waar bij een
weer warme herinneringen 
boven kwamen.
Het was een leuke erva
om samen met de Repair 
Café 
ondernemen. 

 
      

Repair Café Pijnacker op 3 september 

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, Willem Teerlink, Anton de 
Fockert  

De zomervakantie zit er weer op en dat betekent dat het 
Repair Café weer open is. U bent daarom weer van harte 

op zaterdagochtend 3 
12:00 uur in de Schakelaar! 

U bent natuurlijk ook van harte welkom voor een kopje koffie of 

Van rood naar blauw: Nieuwe shirts 

in September kunt u ons niet meer 
bordeaux rode poloshirts, maar we 

dragen voortaan donker blauwe shirts. Dankzij de sponsoring 
poloshirts en jassen aan 

kunnen schaffen met onze nieuwe naam en het nieuwe logo.  

Zoals het een Repair Café betaamt, wilden we ook bij de shirts 
onze eigen expertise gebruiken. Daarom zijn de logo’s en de 
borstzakjes door onze eigen vrijwilligers op de shirts genaaid.  

Hieronder een foto hoe het eruit zal zien. 

 

rijwilligers van het Repair Café 
Pijnacker bezoeken spoorwegmuseum 

afloop van het vorige 
seizoen zijn we met een 
aantal vrijwilligers op excursie 
geweest naar het 
Spoorwegmuseum. Geheel in 
stijl vertrokken we met de 
tram vanuit Pijnacker, om 
daarna de trein naar Utrecht 
te nemen. Het was een mooie 
ervaring waar bij eenieder 
weer warme herinneringen 
boven kwamen. 
Het was een leuke ervaring 
om samen met de Repair 

 collega’s te 
ondernemen.  

 

Vóór de kliko is er nog 
Repair Café! 

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

afé Pijnacker 

Charles van der Mast, 
, Willem Teerlink, Anton de 


