Persbericht
Foorlinie en Repair Café Diest op 24 november
DIEST – Op zondag 24 november slaan de Foorlinie en Repair Café de handen in
elkaar! Vrijwilligers halen hun reparatiekunsten opnieuw naar boven om jouw spullen
een tweede leven te schenken en er is ook de Empty Shop en handmade markt.
Onze handige Harry’s
Onze repairders herstellen op deze dag al jouw spullen die stuk zijn in de foyer van
Cultuurcentrum Den Amer. Dit gaat van fietsen, kleding, elektrische apparaten,
naaimachines, kleine meubels, computers, servies tot speelgoed. Los van het
herstellen is iedereen vrijblijvend welkom om een kijkje te nemen. Dus laat iets
herstellen, geniet van een kop koffie en gebak aan de koffietruck of stil je honger
dankzij de verschillende foodtrucks.
Rick Brans, schepen van milieu: “De stad Diest is heel dankbaar dat er elk jaar
opnieuw zoveel vrijwilligers en handige Harry’s zichzelf engageren voor dit duurzaam
initiatief. Daarnaast zijn we ook tevreden dat de opkomst en de belangstelling voor
dit soort acties elk jaar toeneemt.”
Foorlinie
Bezoek ook de markt van Foorlinie met handmade en vintage items. Verwacht je aan
22 standhouders met kaartjes, macramé, ecologische artikelen, grafisch drukwerk,
leuke knuffels,…Alles is uniek, handgemaakt of vintage.
Empty Shop
Het is feest want voor de tweede keer op rij is The Empty Shop erbij tijdens de
Foorlinie. In de Empty Shop kan je je kleren gaan ruilen tegen andere
tweedehandskleren. Hangt dat opvallende broekpak nog steeds in jouw kast? Of dat
jurkje dat je nog altijd zo mooi vindt maar toch niet draagt? Ook mannen- en
kinderkledij zijn welkom.

Je doneert maximum 15 gewassen kledingstukken of accessoires(t-shirts, jassen,
schoenen, topjes, jurkjes, oorbellen, riemen, hoeden,…) in goede staat, in ruil voor
jouw gift ontvang je punten waarmee je gaat shoppen.
Je hebt zelf niets om in de shop te hangen? Helemaal niet erg want je kan kledij
kopen aan lage prijzen. De opbrengst van deze aankopen, gaat naar Think Pink, de
organisatie die aandacht vraagt voor borstkanker en wetenschappelijk onderzoek
financiert. En je kan tijdens de Foorlinie ook bieden op topstukken die veilingmeester
JJ Handshake aanprijst.
Je steunt het goede doel!
De kledij die ’s avonds nog over is, vertrekt naar de Weggeefwinkel van Herk-deStad. In die winkel is iedereen welkom, zowel om spullen te brengen als om spullen
te halen.
Laat je verleiden door Svens Lens!
Sven Ceustermans heeft een grote liefde voor straatfotografie. Hij vereeuwigt tijdens
de Foorlinie de mooie mensen en hun aanwezigheid.
Praktisch
Wat:

Foorlinie en Repair Café Diest

Wanneer:

Zondag 24 november van 13.00 tot 18.00 uur

Waar:

Den Amer, Foyer

Toegang:

Gratis

Meer info:

www.facebook.com/foorlinie,
www.facebook.com/repaircafediest of
repaircafediest@hotmail.com
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