
 
 

Nieuwsbrief de Tysker 

Voor de barvrijwilligers en andere belangstellenden 

 

BIS 

In juni zullen de voorstellingen van het BIS zijn, de Tysker zal weer functioneren als kleedkamer en voor de 

catering tijdens de pauze. 

 

Rotzooi 

Rond de Tysker, in de sloot en het veld is het regelmatig een rotzooi. Vrijwilligers ruimen dit dan weer netjes 

op, maar helaas komt het regelmatig terug. Rotzooi van de hutten die de jeugd aan het bouwen is, belandt 

overal helaas. Mogelijk dat hier thuis eens overgesproken kan worden.  

 

Vrijdagavond 

In overleg met het korps staat er sinds kort weer een barvrijwilliger op de agenda op vrijdagavond van 20:30 

tot 21:30 om de leden van het korps in de pauze van koffie/thee te voorzien. 

 

Muntenautomaat 

Er wordt steeds meer contactloos betaald voor de munten, het is per keer mogelijk tot 25 euro munten op te 

nemen. Per bank kan het totaal bedrag verschillen, bij de meeste banken is het 50 euro per dag wat contactloos 

kan worden betaald. Hoe meer er contactloos betaald wordt, hoe minder geld er aanwezig is in het gebouw en 

dat juichen we toe! 

 

Ter informatie: 

 Het tostiapparaat is kapot, er wordt een nieuwe aangeschaft. 

 Er wordt gekeken naar een andere koeling/tap in het bargedeelte. 

 Van 1 juli tot en met 1 september is de Tysker in principe gesloten. 

 Er zijn nieuwe frisdrankglazen aangeschaft.  

 Op woensdagmiddag kan er gejeudebould worden bij de Tysker. 

Denk om: 

Nieuwsbrief de Tysker 

Mei 2017 



 Met de vezeldoekjes de vloeren vegen. 

 Koffiezetapparaat altijd aan laten staan en bij een nieuw pak, apparaat op 0 zetten. 

 

Agenda: 

25 mei: Teatsen 

17 juni: Nachtkaatsen met livemuziek en BBQ 

1 juli: DO KOMST 

 

Vragen, opmerkingen en andere suggesties? Laat het de beheerscommissie weten. 

 

Met vriendelijke groet, 

de beheerscommissie 

 

Jan Schotanus  jan@dattekstbureau.nl 

Hedzer van der Meer 

Douwe van der Werf  

Djoke Reitsma 

Dietie Schoustra 

Marianne Visser m.e.visser.mv@gmail.com  
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