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Eerste Repair Café Hilversum geslaagd! 
Tijdens het eerste Repair Café Hilversum in Café Dudok afgelopen zaterdag 8 juni was het een gezellig 

sociaal gebeuren waar kennis werd gedeeld en nieuwe verbindingen zijn gelegd.  

 

Het mooie weer vormde geen belemmering voor de enthousiaste bezoekers. Velen togen blij naar 

huis met hun gerepareerde spullen of met parate kennis om zelf de laatste hand te leggen aan een 

minieme reparatie door het vervangen van een klein onderdeel. 

In een aantal gevallen bleek een apparaat niet meer te repareren, dat was ook goed. ‘Met een gerust 

hart kan ik mijn oude radio nu weggooien, ik heb er alles aan gedaan om ‘m de kans te gunnen voor 

een tweede leven’ meldde een van de bezoeksters ons. 

 

Het eerste Repair Café Hilversum trok zo’n 50 bezoekers uit Hilversum en omgeving (ook bewoners 

uit Laren, Eemnes, en ’s Graveland kwamen naar Hilversum). Hilversum Verbonden, die het Repair 

Café Hilversum organiseert in samenwerking met Versa Welzijn en Lets Ruilkring is erg blij met dit 

succes. 17 enthousiaste vrijwilligers waren zaterdag aanwezig om samen met de eigenaren van de 

ingebrachte spullen zoals radio’s, video- en dvdrecorders, huishoudelijke apparaten, laptops een 

camcorder, een fotoapparaat, klokjes, een scheerapparaat en fietsen te repareren. In de textielhoek 

werden jassen, rokken en broeken hersteld en in de meubelhoek werden een tafel en een krukje 

weer stevig in elkaar gezet. Veel parate kennis was aanwezig en in diverse gevallen werd door 

gezamenlijke te puzzelen de oplossing voor het mankement gevonden. Diverse bezoekers gaven aan 

bijzonder enthousiast te zijn voor dit initiatief en toonden hun waardering met een vrijwillige 

bijdrage in de Repair Café spaarpotten.  

 

De volgende twee Repair Cafe’s staan al weer gepland, steeds van 11.00-14.00 uur in Wijkcentrum Nova 

Zembla (Riebeeckkwartier), aan het Peter Planciusplein 10 te Hilversum op 22 juni en 14 september. Het 

is verstandig voorafgaand aan het Repair Café op www.hilversumverbonden.nl/repaircafe te kijken welke 

reparatiekennis aanwezig is. 

  

Meedoen en actief worden voor Repair Café Hilversum? 

Ondersteun je dit duurzame initiatief en wil je ook komen repareren of meehelpen met de 

organisatie, meld je dan aan als vrijwilliger op www.hilversumverbonden.nl/repaircafe.   

Je kunt ook een email sturen aan: repaircafe@hilversumverbonden.nl. 

http://www.hilversumverbonden.nl/repaircafe
mailto:repaircafe@hilversumverbonden.nl


 

 

 

 

Voor de redactie: 

Bijlage: achtergrondinformatie + 1 foto, extra foto’s op te vragen via miranda@hilversumverbonden.nl 

 

Voor meer informatie over dit persbericht  

Hilversum Verbonden  

Miranda de Wit miranda@hilversumverbonden.nl  M 06 - 229 66 300 (lid kernteam Hilversum Verbonden, 

  contactpersoon organisatie Repair Café Hilversum) 

Aernoud Olde  aernoud@hilversumverbonden.nl  M 06 - 125 05 498 (initiatiefnemer Hilversum Verbonden) 

 

W hilversumverbonden.nl 

T twitter.com/HsumVerb 

F facebook.com/hilversumverbonden 

 

Of het landelijk initiatief 

Stichting Repair Café,T 020-223 25 86 of  M 06 – 209 90 392 

 

 

 

 

 

 

 

8 juni druk overleg in de Textielhoek                      8 juni  ‘hoe krijgen we die DVD eruit?’ 

 

 

 

 

 

8 juni ‘hij doet het weer!’

http://www.hilversumverbonden.nl/
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Toelichting en achtergrond informatie 

Hilversum Verbonden 
‘Hilversum verbonden’ is een initiatief om mensen in Hilversum met elkaar in contact te brengen.  
Oorspronkelijk alleen op LinkedIn, een netwerkgroep met bijna 1.000 leden, voor mensen die 
wonen in Hilversum of op andere wijze een verbinding met Hilversum hebben.  
 
Hilversum Verbonden stelt zich ten doel de sociale samenhang in Hilversum te bevorderen. Dit 
doet zij door het samenbrengen, ondersteunen en initiëren van sociale netwerken en 
maatschappelijke initiatieven.  
 

Voor meer informatie over Hilversum Verbonden: www.hilversumverbonden.nl 

 

 

Repair Café  
Van wie is het idee afkomstig? 

Het Repair Café is een initiatief van Martine Postma. Zij zet zich sinds 2007 op allerlei manieren 

in voor duurzaamheid op lokaal niveau. Het allereerste Repair Café organiseerde Martine op 18 

oktober 2009 in Amsterdam-West. Het was een groot succes. 

Dat was voor Martine aanleiding om, op 2 maart 2010, Stichting Repair Café op te richten. Deze 

Stichting biedt, sinds 2011, professionele ondersteuning aan lokale groepen in binnen- en 

buitenland die zelf hun eigen Repair Café willen beginnen. De stichting ondersteunt ook Repair 

Café Hilversum. 

Op dit moment zijn er bijna 100 Repair Cafe’s actief in Nederland. Ook in Frankrijk, België, 

Duitsland draaien Repair Café’s. 

 

Door repareren te promoten wil Stichting Repair Café bijdragen aan het verkleinen van de 

afvalberg. Dingen waar bijna niets mis mee is, en die na een eenvoudige reparatie weer prima 

bruikbaar zijn, verdienen een tweede leven. Daarnaast is het initiatief Repair Café een 

laagdrempelige gelegenheid om mensen met elkaar in contact te brengen.  

 

Voor meer informatie over Stichting Repair Café: www.repaircafe.nl 

 

 

http://www.hilversumverbonden.nl/
http://www.linkedin.com/profile/view?trk=tab_pro&locale=en_US&id=41081182
http://repaircafe.nl/stichting-repair-cafe/
http://www.repaircafe.nl/

