
 
 

Voor de barvrijwilligers en andere belangstellenden 
 
Na een lange en stille tijd is er gelukkig weer wat ruimte om de Tysker per 1 juni te heropenen en een aantal 
activiteiten weer te kunnen oppakken. 
 

 Activiteiten waarvan we op dit moment weten dat ze weer gaan draaien: het kaatsen en de Jeu de boulers.  
 

 Hoe en wat er in de vakantieperiode kan en zal gebeuren weten we nog niet: dat hangt af van de 
ontwikkelingen. 
 

 Jullie zagen het al in je brievenbus en anders hier nog een keertje de aandacht voor de: Open Lucht Bingo 
van de Activiteiten Commissie op 6 juni. Meld je aan als mee wilt doen! 

 

 De vrijwilligers groepen starten weer op. 
 

 Er is een Corona protocol opgesteld voor De Tysker. Daarin staat hoe we samen veilig gebruik kunnen maken 
van de Tysker en welke zaken je aan moet denken. Dit protocol hangt straks in de Tysker. 

 

 De beheerscommissie zoekt een nieuw commissielid: wie o wie?? 
 

 Ook voor de bardiensten zoeken we mensen, wie wil er als barvrijwiliger in het nieuwe seizoen meedraaien? 
 

 De feestelijke avond voor alle vrijwilligers staat gepland voor 29 augustus. Hopelijk kan deze doorgaan! 
 

 Er zijn kratjes bier die dreigen ‘over datum’ te raken. Wellicht willen we weer kratjes verkopen voor € 9,95. 
Nader bericht hierover volgt. 

 

 Denk erom dat je als vrijwilliger kijkt naar de datum op de aanwezige voorraad:  het oudste eerst (uit de 
koeling halen) en gebruiken.  

 
 
Agenda 
De Tysker agenda is te vinden op www.easterwierrum.nl. Kies in het menu bovenaan voor De Tysker en klik 
vervolgens op Tysker Aginda. Overige activiteiten die niet in de Tysker plaatsvinden, zijn te vinden in de algemene 
agenda op de website in het menu onder Aginda.  
 
 
 
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), Carla Aden en Wietske Veenstra 
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