
 
 

Nieuwsbrief de Tysker 

Voor de barvrijwilligers en andere belangstellenden 

 

Vrijdagavond 

Omdat gebleken is dat er geen klandizie is op de vrijdagavond als er geen klaverjassen is, is besloten om de 

Tysker dan dicht te houden. Het korps red zichzelf in de pauzes net als de andere verenigingen. In het schema 

dat naar de groepshoofden wordt verstuurd zal dit duidelijk komen te staan wanneer wel en wanneer er geen 

vrijwilligers in de Tysker worden verwacht. We zijn nog aan het bekijken hoe we het met de afwas gaan regelen 

aangezien dit zich nogal opstapelt gedurende de week.  

 

Nieuwjaarsborrel 

Op zaterdag 7 januari willen we graag een nieuwjaarsborrel/feest organiseren, welke vereniging wil deze 

organisatie op zich nemen? Een deel opbrengst is dan voor de vereniging. Tijdens oud en nieuw is de Tysker 

dicht. 

 

Aanvullen 

Nog regelmatig wordt de koeling onder de bar niet aangevuld nadat een vereniging gebruik heeft gemaakt van 

de Tysker, verzoek aan allen om alles goed aan te vullen zodat de volgende groep mensen ook koud drinken 

heeft. 

 

Gezocht 

We zijn nog op zoek naar barvrijwilligers, om diverse reden zijn er barvrijwilligers gestopt en we hebben dit nog 

onvoldoende aan kunnen vullen. Ken je iemand die ook wel wil, we horen het graag. Mogelijk in een bargroep 

of als reserve of bij de groep feesten en partijen. Zonder vrijwilligers geen Tysker helaas. 

 

Ter informatie: 

 Zaterdag 19 november a.s. is er een lezing georganiseerd door de Culturele Commissie. 

 Op de schoonmaakdag zaterdag 22 oktober is de Tysker van boven tot onder gepoetst met dank aan 

de vrijwilligers. 
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 Er is een nieuwe beamer aangeschaft. 

 In de berging wordt een stelling gemaakt zodat alle spullen goed opgeruimd kunnen worden. 

 Het parkeerterrein voor de Tysker zal binnen enkele maanden aangepakt worden zodat niemand meer 

in plassen stapt als hij/zij uit de auto stapt. 

 Op de ramen bovenin de zaal is plakfolie geplakt zodat er minder last is van de zon in de zaal. 

 

Denk om: 

 De Tysker bezemschoon achter laten.  

 Wc papier en handdoekjes controleren of deze aangevuld moet worden.  

 

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

 

Met vriendelijke groet, 

de beheerscommissie 

 

Jan Schotanus  jan@dattekstbureau.nl 
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