(W)arm-kracht vzw … armen aan het woord

Een broodrooster stuk? Uw stofzuiger doet het niet meer?
Radio, tv, strijkijzers, mixers, keukenrobot, een tondeuse, je kan het allemaal laten nakijken.
Er hapert iets aan uw fiets en wil morgen gaan fietsen?
Een gaatje in uw t shirt? Een broek te lang? Een jas te groot geworden?
Een computerprobleem? Messen (niet getand) laten slijpen, een spade bijslijpen ……
Wat doe je met een stoel waarvan een poot los zit?
Repair Café is: samen kapotte spullen repareren, ontmoeten en inspiratie opdoen.
Repair Café Vilvoorde: iedere tweede zaterdag van de maand.

Op zaterdag 13 april zal het Repair Café Vilvoorde doorgaan in
het Gildenhuis – PEUTIE
Heb jij iets wat stuk is? Kom gerust af!
Iedereen welkom op zaterdag 13 april in het Gildenhuis te Peutie in de Kerkstraat 30
van 10 tot 13 uur.
Vanaf 12:30 u sluiten we de inschrijvingen voor de reparaties, zo hebben onze techniekers
nog een ½ uurtje voor een eventuele herstelling! 1 apparaat per beurt ….
Als u een elektrisch apparaat wil laten herstellen, gelieve de handleiding mee te brengen aub
Kosten? een vrijwillige bijdrage
Repair Café Vilvoorde is steeds op zoek naar handige Harry’s en Hariettes!
Ben jij een handige Harry of Hariette en wil je af en toe mee wat dingen komen repareren
aarzel dan niet en neem voor meer info contact op met:
Luk Hollebecq: 0498 51 47 54 * (W)arm-kracht vzw.
Gezellig samenzijn!
Heb je niets stuk ook dan ben je welkom. Naast het herstellen van kapotte dingen willen wij
ook open zijn voor gewoon een babbel of elkaar ontmoeten.
Een tas koffie of thee, een frisdrank en ja zelfs een goede pint zijn verkrijgnbaar!

(W)arm-kracht vzw … armen aan het woord
hoopt jou te mogen begroeten!
Welkom!
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