
 
 

Nieuwsbrief de Tysker 

Voor de barvrijwilligers en andere belangstellenden 

 

Huurprijzen Tysker 

Vanaf 1 januari 2015 zijn de huurprijzen van de Tysker aangepast 

Huurprijzen per dagdeel = 2 uur: 

Grote zaal: 20,00 euro 

2/3 grote zaal: 12,50 

1/3 grote zaal: 10,00 

Bestuurskamer: 10,00 

Café gedeelte : 10,00 

Begrafenis: 80 euro inclusief vrijwilligers 

Begrafenis met dienst: 150,00 euro inclusief vrijwilligers  

Toeslag 2,50 per uur, behalve grote zaal 5 euro per extra uur 

Toeslag niet-Easterwierrumer: 7,50 

 

Huur van meubilair:  

Statafel: 2,50 

Gewone tafel: 1,50 

Stoelen: 5 euro de 10 stoelen 

Beamer: 2,50 

Muziekinstalatie grote zaal: 2,50 

 

Prijslijst 1 januari 2015: 

• Snack (tosti-gehaktbal) van 1 blauw muntje (1,50) naar 1 blauw muntje en 1 roze muntje (2,00) 

• 1 Chips of 1 snoep wordt 1 roze muntje 

• Wijn van 1 blauw muntje (1,50) naar 1 blauw muntje en 1 roze muntje (2,00) 

Belangrijk om te weten: Je kan met de muntenautomaat niet kiezen hoeveel je van welke kleur munt je wil. 

De muntenautomaat kan niet wisselen. 
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Leeftijdsgrens alcohol 

Vanaf 1 januari 2014 geld dat er alleen alcohol mag worden verkocht vanaf 18 jaar en ouder, dit geldt ook 

voor de Tysker.  

 

Tysker 10 jaar 

Het 10 jarig bestaan van de Tysker is groots gevierd, veel belangstelling, een goede sfeer en veel 

vrijwilligers/dorpsgenoten die zich hebben ingezet en het feest mee hebben gevierd. Iedereen bedankt voor 

de inzet om deze dag tot een succes te maken. 

 

Oud en nieuw 

Tijdens oud en nieuw en vrijdag 2 januari is de Tysker dicht, zaterdag 3 januari a.s. wordt er door de 

activiteitencommissie een nieuwjaarsborrel georganiseerd, hapje en drankje met muziek. De Tysker is vanaf 

16:00 open. 

 

Ter informatie: 

 Nieuwe ramen zijn geplaatst in de zaal en de deuren zijn nagekeken in de Tysker 

 Op de vrijdagavond dat er geen Soos is, zal het damesbiljarten plaats gaan vinden 

 

Denk om: 

 Dat de Tysker bezemschoon wordt achtergelaten.  

 Dat de koelkasten worden bijgevuld ’s avonds voor dat je weggaat. 

 

 

Iedereen bedankt voor zijn/haar inzet dit jaar. Fijne feestdagen gewenst en een gelukkig 2015. 

 

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

 

Met vriendelijke groet, 

de beheerscommissie 

 

Jan Schotanus  jan@dattekstbureau.nl 

Julius Galama  

Sylvia de Groot  

Hedzer van der Meer 

Djoke Reitsma 

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