
 
 

Voor de barvrijwilligers en andere belangstellenden 

 
IVA-bijeenkomst 
Op 20 maart staat de eerstvolgende verplichte IVA-bijeenkomst (Instructie Verantwoord Alcoholschenken) voor 
alle barvrijwilligers gepland. Zet ‘m in je agenda! De uitnodiging volgt.  
 

Roken 
Als Dorpshuis kunnen we niet meer om het huidige rookbeleid heen. De Tysker wordt rookvrij. Buiten zal een abri 

worden geplaatst waar gerookt kan worden. 
 
Nieuwe vaatwasmachine 
Er is een nieuwe vaatwasmachine geplaatst. Lees de instructie op de zijkant van het apparaat voor gebruik! 
 

Verbetering Agenda 
We zijn bezig met het integreren van de Tysker agenda in de website van Easterwierrum om de inzichtelijkheid te 
verbeteren. Binnenkort horen/zien jullie meer! 
 
Agenda 
 BIS is inmiddels alweer druk bezig met haar activiteiten richting de voorstellingen (18-30 juni voorstellingen) 

 Nieuwe activiteiten: yoga en chi-running 
 

Februari Maart April 

27e 20:00 Jaarvergadering Dorpsbelang 9e gehele dag Us Festival 27e 14:00 Keatsen Keningspartij 

 27e 20:00 jaarvergadering E.K.E.  

 

Mei Juni Juli 

5e 10:00 Keatsen Pupillen 1e 19:30 AC Bingo 6e 13:00 Bernekeatspartij 

11e 13:00 Noflike Dei Hist Klup 15e 10:00 Keatsen Ouder-Kind  

19e 13:00 Keatsen Leden 15e 17:00 Tysker bbq Keatsen frijw.  

30e 10:30 Keatsen Sypersma partij 20e 19:30 Première BIS  

 

Vacatures 
Dietie Schoustra heeft aangegeven te gaan stoppen als bestuurslid van de beheerscommissie. Zij legt haar taak als 
voorraadbeheerder binnenkort neer. Tevens zijn we op zoek naar een schoonmaker. Petra is inmiddels gestopt.  
 

VACATURE       VACATURE 
 
Bestuurslid Beheer Voorraden m/v    Schoonmaker m/v 

 

 Aanvullen voorraad      *     2 uren per week 

 Bestellen dranken/versnaperingen   *     Bij voorkeur op de maandagochtenden 

Heb je interesse of ken je iemand die de functie kan vervullen? Neem dan contact met ons op via 
jan@dattekstbureau.nl 
 

Heb je andere vragen, opmerkingen of suggesties? Laat het ons weten. 

Met vriendelijke groet, de Beheerscommissie  

Jan Schotanus, (voorzitter: jan@dattekstbureau.nl), Hedzer van der Meer, Douwe van der Werf, Djoke Reitsma 

(penningmeester), Dietie Schoustra, Wietske Veenstra (secretaris) 

NIEUWSBRIEF de Tysker      Februari 2019 


