
 
 

Nieuwsbrief de Tysker 

Voor de barvrijwilligers en andere belangstellenden 

 

Muntenautomaat 

Helaas is door de recente inbraak de muntenautomaat vernield, er zal spoedig een nieuwe komen. Er zal wel 

een verandering plaats vinden, nu is het zo dat er 0,50 cent uit de automaat komt. Met de installatie van de 

nieuwe muntenautomaat zullen de roze muntjes het geld vervangen. Het roze muntje zal de waarde van 0,50 

cent krijgen.  

 

Verandering prijslijst: 

2 chips voor 1 roze muntje 

1 rol snoep voor 1 roze muntje 

Koffie/thee voor verenigingen 1 roze muntje 

Als een klant met 1 blauwe munt betaalt, krijgt deze vanaf nu 2 roze muntjes terug. Er zal een kluisje komen 

waar wisselmunten in zitten. De kassa zal niet worden vervangen. 

 

Belangrijk om te weten: Je kan met de muntenautomaat niet kiezen hoeveel je van welke kleur munt je wil. 

De muntenautomaat kan niet wisselen. 

 

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.  

 

Tysker 10 jaar 

Zet vast in je agenda zaterdag 29 november wordt het 10 jarige bestaan van de Tysker gevierd. Aan de 

invulling van het programma wordt gewerkt en zal de komende maanden verder bekend worden. Aan 

verenigingen die gebruik maken van de Tysker is al gevraagd of ze mee willen werken aan de invulling van een 

onderdeel van het programma. 

 

Nieuwsbrief de Tysker 

Mei 2014 



Borrel 

Vrijdag 20 juni vanaf 20:00 worden alle barvrijwilligers van de Tysker uitgenodigd in de Tysker om het seizoen 

af te sluiten met een hapje en een drankje.  

 

Denk om: 

 Dat de Tysker bezemschoon wordt achtergelaten.  

 Dat de koelkasten worden bijgevuld ’s avonds voor dat je weggaat. 

 Stoep, peukvrij achterlaten. Er zijn asbakken die buiten gebruikt kunnen worden.  

 

 

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  

Feike Zijlstra  

Tim van Vegten 

Djoke Reitsma 

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

mailto:jan@dattekstbureau.nl
mailto:m.e.visser.mv@gmail.com

