
 
 

Nieuwsbrief de Tysker 

Voor de barvrijwilligers en andere belangstellenden, 

 

Aankondiging 

Vrijdag 28 augustus om 20:00 is er een barvrijwilligersbijeenkomst als start van het seizoen, graag noteren in 

je agenda. Verdere informatie volgt.  

 

Bestuurswissel 

Helaas is Sylvia de Groot gestopt met haar werkzaamheden als vrijwilliger van de Tysker en bestuurslid van de 

beheerscommissie. Dietie Schoustra verwelkomen we als nieuw bestuurslid. 

 

Prijsverhoging 

Vanaf 1 januari zijn de prijzen voor de consumpties aangepast, kijk voor actuele prijzen op de nieuwe prijslijst 

in de Tysker. 

 

Leeftijdsgrens alcohol 

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

de Tysker. Helaas gebeurt het soms wel dat kinderen onder de 18 drank krijgen, er wordt op gecontroleerd 

door de gemeente en is van belang dat kinderen onder de 18 jaar geen alcohol krijgen. Recent is er een brief 

ontvangen waarin de gemeente aankondigt (on)verwachte controles te gaan uitvoeren. Wees gewaarschuwd. 

 

Sleutel 

De sleutel van de Tysker is bij Minke Zijlstra af te halen, mocht zij niet thuis zijn dan is de sleutel bij Hedzer en 

Julia van der Meer af te halen. 

 

Rookruimte 

In de rookruimte zit een afzuiginstallatie, deze moet aangezet worden met een knop naast de deur. Van groot 

belang dat dit ook gebeurt aan het begin van de avond en dat deze tijdens het afsluiten wordt uitgezet. 
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Ter informatie: 

 Van 4 tot en met 11 juli heeft de Spulwike de Tysker in gebruik. 

 De Tysker is gesloten van maandag 29 juni tot en met zondag 16 augustus. 

 Voor de koeling van de bierkratten is een grote koeling gekocht, deze is ondertussen in de berging 

geplaatst en in gebruik. 

Denk om: 

 Belang dat de koelkasten achter de bar worden bijgevuld als je afsluit, voor de volgende vrijwilligers 

zeer vervelend als de koelkasten leeg blijken te zijn. 

 De Tysker bezemschoon achter laten.  

 

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

 

Met vriendelijke groet, 

de beheerscommissie 

 

Jan Schotanus  jan@dattekstbureau.nl 

Julius Galama  

Hedzer van der Meer  

Djoke Reitsma 

Dietie Schoustra 

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