
 
 

Nieuwsbrief de Tysker 

Voor de barvrijwilligers en andere belangstellenden 

 

Bestuurswissel 

Vanaf dit seizoen is Hedzer van de Meer bestuurslid van de beheerscommissie, hij neemt de taken van Tim van 

Vegten over. 

 

Prijsverhoging 

Vanaf 1 januari 2015 zullen de huurprijzen in de Tysker aangepast worden, sinds de opening in 2004 zijn deze 

niet aangepast. Verder informatie volgt en dit zal ook op de website aangepast worden. 

Vanaf 1 januari zullen ook een aantal prijzen van consumpties aangepast worden. 

 Snack (tosti-gehaktbal-hotdog) van 1 blauw muntje (1,50) naar 1 blauw muntje en 1 roze muntje (2,00) 

 1 Chips of 1 snoep wordt 1 roze muntje 

 Wijn en sterke drank van 1 blauw muntje (1,50) naar 1 blauw muntje en 1 roze muntje (2,00) 

 

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.  

 

Tysker 10 jaar 

Zaterdag 29 november is het feest 10 jaar Tysker, door de feestcommissie bestaand uit Andre Bootsma, Anneke 

Monsma, Jarno Hoogenboom, Eric Wiersma en Marianne Visser is een programma samengesteld. Verenigingen 

zijn gevraagd om zich te presenteren, voor de jeugd is er door de jeugdactiviteitencommissie een leuke invulling 

bedacht, dorpsarchief is bezig om foto’s te verzamelen van de afgelopen 10 jaar, eten en drinken wordt 

verzorgd en we sluiten de dag af met muziek.  

Nieuwsbrief de Tysker 

oktober 2014 



Soos 

Vrijdag 10 oktober begint de het klaverjassen weer in de Tysker, op dinsdagavond is de biljartavond 1x in de 2 

weken. Deelnemers welkom. 

Dames biljarten: 

We proberen het damesbiljarten van de grond te tillen. Mogelijkheden zijn dinsdags 1x in de 14 dagen, en 

vrijdag 1x in de 14 dagen. Donderdagavond is ook nog een optie. Interesse? Mail alvast even naar Djoke 

Reitsma: djokereitsma@gmail.com 

 

Ter informatie: 

 Zaterdag 4 oktober is er een Tysker schoonmaakdag geweest, alle vrijwilligers die geholpen hebben 

bedankt. 

 Er staat een nieuw biljart in het kroeggedeelte.  

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

afroombak (waar ook de muntjes ingaan) doen.  

 

Denk om: 

 Dat de Tysker bezemschoon wordt achtergelaten.  

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

 

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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