
 

 Repair Café Pijnacker op 
weer 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 
november 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 
 
 

 Repair Café Pijnacker gaat over op 
fair trade koffie 
 

Omdat we bij
belang hecht
duurzaamheid, zijn we ook gaan 
kijken waar we als Repair 
een extra stapje kunnen zetten
het gebied van duurzaamheid
hebben besloten om voortaan 
nog maar fair trade koffie te 
schenken. 
 
Fairtrade 
werknemers in ontwikkelingslanden 
een betere plek te verwerven in de 
handelsketen, zodat ze kunnen leven 
van hun werk en kunnen investeren 
in een duurzame toekomst. Fairtrade 
is zowel een keurmerk als een 
wereldwijde beweging
 

 ( https://www.fairtradenederland.nl/).  
 
 

 Vacature voor gastheer / gastvrouw

 
Het Repair 
vormt een hecht team, met 
reparateurs en 
gastheren/gastvrouwen. Deze 
laatste groep zorgt er voor dat 
het Repair Caf
door reparaties aan de juiste 
reparateur
te ondersteunen bij de 
inschrijving en voor de koffie 
met een lekkere versnapering
te zorgen. Op dit moment 

kunnen we nog wel een gastheer of gastvrouw gebruiken die 
ons team komt versterken. Vind je het leuk om deze rol op je te 
nemen, laat het ons weten (zie hiernaast ons e
kom aankomende zaterdag even langs voor een 
kennismaking. 
 
 
 
      

Repair Café Pijnacker op 5 november 

 

 
 
 
 
 
 
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  

Het is bijna weer de eerste van de maand en dat betekent 
U bent daarom weer van 
op zaterdagochtend 5 

12:00 uur in de Schakelaar! 

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

Pijnacker gaat over op 

we bij het Repair Café veel 
belang hechten aan het onderwerp 
duurzaamheid, zijn we ook gaan 
kijken waar we als Repair Café nog 
een extra stapje kunnen zetten op 
het gebied van duurzaamheid. We 
hebben besloten om voortaan alleen 
nog maar fair trade koffie te 

 helpt boeren en 
werknemers in ontwikkelingslanden 
een betere plek te verwerven in de 
handelsketen, zodat ze kunnen leven 
van hun werk en kunnen investeren 
in een duurzame toekomst. Fairtrade 
is zowel een keurmerk als een 
wereldwijde beweging 

Vacature voor gastheer / gastvrouw 

Het Repair Café Pijnacker 
vormt een hecht team, met 
reparateurs en 
gastheren/gastvrouwen. Deze 
laatste groep zorgt er voor dat 
het Repair Café soepel draait 
door reparaties aan de juiste 
reparateurs te koppelen, door 
te ondersteunen bij de 
inschrijving en voor de koffie 

een lekkere versnapering 
te zorgen. Op dit moment 

kunnen we nog wel een gastheer of gastvrouw gebruiken die 
ersterken. Vind je het leuk om deze rol op je te 

(zie hiernaast ons e-mail adres) of 
kom aankomende zaterdag even langs voor een 

Duurzaamheidstip 
van de maand:

Is fairtrade koffie 
ook iets voor u 
thuis? 

 

 
 

info@repaircafepijnacker.nl  
https://repaircafepijnacker.nl/ 
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Bart Ennema, Charles van der Mast, 
, Willem Teerlink, Anton de 

Duurzaamheidstip 
van de maand: 

Is fairtrade koffie 
ook iets voor u 


