
 
 

Nieuwsbrief de Tysker 

Voor de barvrijwilligers en andere belangstellenden 

 

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

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

gecontroleerd en het is van belang dat kinderen onder de 18 jaar geen alcohol krijgen. 

 

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. 

 

Barvrijwilligers 

Binnenkort wordt er een barvrijwilligers bijeenkomst en tapcursus georganiseerd voor alle barvrijwilligers, 

binnenkort meer informatie. Als barvrijwilliger ben je verantwoordelijk voor wat er in de Tysker gebeurd op 

het moment dat je achter de bar staan, van belang om te weten wat je moet doen in bepaalde situaties.  

 

Website 

De nieuwe website is in de lucht, Meint Miedema en Geert Siesling hebben het beheer op zich genomen. Via 

Twitter @easterwierrum is ook te volgen wat er in het dorp gebeurd.  

 

Ter informatie: 

 Er zijn nieuwe consumptielijsten voor vergaderingen, deze graag invullen en na afloop in de witte 

afroombak (waar ook de muntjes ingaan) doen.  

 Vrijdagavond om 20:00 1x in de twee weken is er damesbiljart in de Tysker. 
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 De zonnepanelen doen hun werk en levert voldoende stroom op voor de Tysker. 

 De boxen in de Tysker zijn vervangen, waren helaas stukgeblazen wegens te veel geluid. Anton van 

der Wal heeft dit op zich genomen.  

 

Denk om: 

 Van 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  

Sylvia de Groot  

Hedzer van der Meer  

Djoke Reitsma 

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