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Beste fietsvrienden en fietsvriendinnen,
Het loopt weer aardig naar het einde van het jaar. Wat gaat de tijd toch razend
snel. Maar we kunnen weer terugkijken op een goed fietsseizoen. Er reden
weer aardig wat fietsers op de door ons georganiseerde tochten mee:
Er fietsten 85 fietsers mee bij de Dorpentocht op 19 mei,
122 fietsers bij de Acht van Burgum op 7 juli,
216 fietsers bij de Woudentocht op 18 augustus en onze Clubtocht op
15 september trok 14 fietsers.
We hopen dat het komende seizoen net zoveel of misschien wel veel meer sportievelingen zal
aantrekken. Van onze kant doen we onze uiterste best om in het nieuwe jaar weer mooie tochten te
organiseren.
En vergeet niet: jonge fietsers zijn bij ons van harte welkom. Zijn ze beneden de 16 jaar dan hoeven
ze geen inschrijfgeld te betalen en zijn ze verzekerd van een gratis medaille. Neem uw zoon of
dochter en hun vrienden dus gerust mee! Zij worden tenslotte de clubleden van de toekomst!
En als je bij ons lid bent dan krijg je ook nog eens
10% korting op het hele assortiment van Kapenga Wonen in Buitenpost en Wolvega.
10% korting bij Meindert Terpstra. U vindt de fietswinkels in Burgum, Hurdegaryp en zelfs twee in
Leeuwarden.
Dit alles op vertoon van uw NTFU pas of de clubpas. Uw clubpas kunt u aanvragen bij Herman Roest.
Ook krijgt u een sterk gereduceerd tarief op fietskettingen van KMC Chain. U leest daar verderop in de
rubriek: Uit de Bestuurskamer meer over.
Tevens wil ik via deze weg de aandacht vragen voor het volgende:

!!!! Uitnodiging !!!
Hierbij nodigt het Bestuur van TFK Bergum alle leden en hun partners uit voor de
Nieuwjaarsreceptie
Deze nieuwjaarsreceptie zal plaatsvinden op zaterdagmiddag
5 januari 2013 tussen 16.00 uur en 18.00 uur in de sporthal de Westermar.
Onder genot van een hapje en een drankje zullen we het nieuwe jaar in gaan.
Vriendelijk verzoeken wij jullie op te geven bij de Secretaris G. Dijkstra, tel.
06-57041597 of email: secretaris@tfkbergum.nl of dijkstra@cs.com .
Graag tot ziens op zaterdagmiddag 5 januari 2013.

We kijken nu vol goede moed naar het jaar 2013.
Voor de komende Kerstdagen wensen we u allen een gezegende tijd en voor het nieuwe jaar alles
wat wenselijk is.
Met vriendelijke groeten, namens het bestuur van uw TFK Bergum,
Vrouwke van Pel-Manuel
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Opgegeven gefietste kilometers voor de Competitie 2012
DAMES OKTOBER 2012
NR NAAM
J1
S2
S3
J4

J. Veenstra – Bouma
R. de Jong
N. Feenstra – Spoor
H. de Jong – de Boer

PLAATS

KM‘S

Burgum
Leeuwarden
Hurdegaryp
Jelsum

8.770
3.807
2.656
1.962

HEREN OKTOBER 2012
NR NAAM
S1
J2
J3
S4
J5
J6
S7
J8
S9
J 10
J 11
J 12
J 13
J 14
J 15
S 16
J 17
J 18
S 19
S 20
J 21
S 22
J 23
S 24
J 25
J 26
S 27
S 28
S 29
J 30
S 31

W. v.d. Veen
G. Dijkstra
A.N. van Meerlo
W. v.d. Veen
H.J. Rudolphy
J. Schippers
S. Kootstra
M.T. Schippers
F. Bekius
K. de Groot
H. Roest
Tj. v.d. Wal
S. Ponne
T. Nijdam
B. Bijma
S. Monsma
S. van der Meulen
O.G. Stumpf
J. Schaafsma
E. Schaafsma
S. de Vries
J. Schaafsma
M. Hollander
F. Bosgraaf
Y. de Jong
P. Zijlstra
W. Poelstra
R. Kootstra
E.J. Kuiper
F. Homans
G.P. van der Bijl
Som gemelde gefietste jaarkilometers

PLAATS
Harkema
Gytsjerk
Veenwouden
Jistrum
Gorredijk
Hurdegaryp
Harkema
Burgum
Burgum
Burgum
Veenwouden
Hurdegaryp
Nes
Burgum
Veenwouden
Drogeham
Franeker
Leeuwarden
Leeuwarden
Lemmer
Noardburgum
Lemmer
Veenwouden
Beetsterzwaag
Jelsum
Burgum
Hurdegaryp
Harkema
Leeuwarden
Nij Beets
Leeuwarden

KM‘S
13.767
13.685
12.130
12.038
10.268
8.476
8.380
8.375
8.271
7.150
7.041
6.868
6.829
6.295
5.517
5.379
4.500
4.182
3.058
2.808
2.800
2.692
2.346
1.992
1.789
1.352
1.348
1.575
1.275
1.225
235

*

*
*
*
*
*

190.841

S = Seizoenfietser
J = Jaarfietser
 = Geen opgave deze maand
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ATTENTIE!!!!!
Heeft u een e-mail adres? Laat het me even weten, dan krijgt u de Nieuwsbrief voortaan van mij
toegestuurd via de computer. Stuur dan even een mailtje naar mij: pel00232@planet.nl met vermelding:
lid TFK Bergum en
uw huisadres.
Leden die de Nieuwsbrief al per e-mail krijgen toegestuurd, hoeven niet te reageren. Alvast bedankt.
Vrouwke van Pel-Manuel
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@

Lijst van namen van bestuursleden met telefoonnummers en e-mailadressen:
E.Schaafsma
Voorzitter
06-51156147
eschaafsma@home.nl
G.Dijkstra
Secretaris
NTFU zaken
058-2562888
secretaris@tfkbergum.nl
H.Roest
Penningmeester 0511-474154
penningmeester@tfkbergum.nl
A.Ernst
Ledenadm.
06-25531411
arnoldernst3@gmail.com
W.Poelstra
Alg.Bestuurslid 0511-476711
wnf.poelstra@hetnet.nl
J.Schippers
Alg.Bestuurslid
j.schippers06@chello.nl
T.v.d.Veen
Alg.Bestuurslid 0512-785325
trienkeytsma@gmail.com
J.van Pel
Vrijwilliger
0512-517016
pel00232@planet.nl
V.van Pel
Alg.Bestuurslid
Nieuwsbrief
0512-517016
pel00232@planet.nl
T.Nijdam
Competitieleider 0511-464299
coordinator@tfkbergum.nl
S.Ponne
Webmaster
0566-652163
webmaster@tfkbergum.nl
TFK website
www.tfkbergum.nl
#################################################################################

Noteert u even voor het komende jaar in uw agenda:
LEDENVERGADERING 2013
Op zaterdag 23 februari 2013 wordt de jaarlijkse ledenvergadering van TFK Bergum
gehouden in
sporthal de Westermar, Burg.Botheniuslaan 40E, 9251 LD Burgum.

Aanvangstijd is 13.30 uur. U bent van harte uitgenodigd deze vergadering bij te
wonen.
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Uit de Bestuurskamer

En zo kreeg ik alweer een berichtje van Vrouwke v Pel dat de laatste
nieuwsbrief eraan zat te komen en of ik nog een stukje wilde schrijven. Dit zeggende betekend
alweer dat we het einde van het jaar 2012 naderen en als ik vandaag de weersvoorspellingen mag
geloven zit er voor eind November begin December ‘’winter’’ in de lucht!
Enfin, laat ik u op de hoogte brengen van wat er op dit moment zich afspeelt in de bestuurskamer. Er
is veel te melden op het gebied van sponsoring , in de laatste nieuwsbrief had ik al verteld dat we,
buiten onze hoofdsponsor Kapenga, 2 nieuwe sponsors hebben, nl. Meindert Fietsspecialist waar op
vertoon van uw NTFU pas of de clubpas (deze kunt u aanvragen bij Herman Roest) 10% korting krijgt
op diverse artikelen. Tevens stelt Meindert Fietsspecialist zijn bus ter beschikking bij
clubevenementen. Daarnaast hebben we Fletcher hotel Heidehof als natura sponsor weten te
strikken, zij gaan ons verzorgen tijdens de jaarlijkse clubtocht met koffie, cake/koek etc.
Ook kon ik u vorige keer melden dat ik eind van het jaar terug zou komen op nog een mogelijke
sponsor. Wel, ik kan u mededelen dat na diverse gespreken kettingfabrikant KMC Chain (sponsor van
o.a. de Vacansoleilploeg) bereid is om tegen zeer gereduceerde prijs racekettingen te leveren. Tevens
willen ze graag helpen om meer uitstraling te geven aan onze fietstochten, zodat we hierdoor meer
deelnemers mogen ontvangen in de toekomst. Denk daarbij aan het leveren van goodybags, vlaggen
etc.
Als bijlage treft u een bestellijst van KMC Chain, we willen graag dat, als u interesse heeft in een
nieuwe ketting, u deze bestellijst kunt inleveren tijdens de jaarlijkse Algemene ledenvergadering in
februari. Voor vragen kunt u mij altijd bellen of e-mailen.
En dan nog 2 andere mededelingen, volgend jaar zal de Dorpentocht komen te vervallen, hiervoor in
de plaats komt een geheel nieuwe tocht genaamd de Heidehoftocht met als startplaatsen Bergum en
Heerenveen, we hopen hiermee nieuwe en meer deelnemers te trekken omdat er nu ook vanuit
Heerenveen gestart kan worden.
Verder hebben we als bestuur geconstateerd dat we, als leden van TFK Bergum, weinig contact met
elkaar hebben in de winterperiode. We hebben gemeend als bestuur om U als lid samen met uw
partner dan ook uit te nodigen voor een Nieuwjaarsbijeenkomst op 5 januari tussen 16.00 en 18.00
uur, in Sporthal Westermar, om dan te toasten op het nieuwe jaar met ‘n hapje en een drankje !!
Wilt u zich wel even voor uiterlijk 15 december 2012 opgeven(liefst via de e-mail) bij onze secretaris
Geert Dijkstra, dit ivm de reserveringen van de hapjes en drankjes!!
Als laatste wil ik nog een oproep en verzoek doen naar U als lid van TFK Bergum: wij zijn op zoek naar
leden die komend jaar tijd en zin hebben om pijlen uit te zetten (en weer ophalen) voor de diverse
tochten. Als bestuur kunnen we het niet alleen! Ik hoop en ga er ook een beetje vanuit dat dit ons
gaat lukken!!! Samen moeten we werken aan TFK Bergum en alle beetjes inzet helpen ons!!! Voor
inlichtingen en opgave: Edwin Schaafsma en Geert Dijkstra.
Beste leden, dit zijn natuurlijk mooie ontwikkelingen en ik hoop dat dat ook de trend gaat worden
voor 2013: verdere ontwikkelingen en samen proberen TFK Bergum nog steviger in de provincie neer
te zetten als toerfietsclub!!
Alvast fijne feestdagen en graag tot 5 januari 2013!
Voorzitter

Edwin Schaafsma
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De Kerstboom.
Het hele jaar sta ik heerlijk in het bos,
niet in een standaard, maar gewoon lekker los.
De hele familie gezellig om me heen.
allemaal, net als ik, op één been.
Maar dan komt december, fijn voor de mensen.
Wij bomen kunnen wel iets anders wensen,
Mannen met bijlen om ons te kappen
staan doodleuk je hele familie om te hakken.
Daarna liggen we op een hoop in de wagen.
Ik lig bovenop dus mag ik niet klagen.
Bij de handelaar liggen wij op de grond,
een nare ervaring als je eerst altijd stond.
Dan het gezeur van klanten over ons figuur,
wij zijn te vol, te kaal of te duur
Er gebeurt heel wat voor men de koop sluit,
ze pakken je bij de nek en schudden je uit.
Je verlangt naar de plek vanwaar ze je haalden,
per klant verlies je tientallen naalden.
Maar het ergste komt als je bent verkocht,
wat men dan met je uithaalt is zeer ver gezocht
Je wordt in een hoek van de kamer geplant,
met een piek op je kop en een bal in de hand.
Pas tegen de avond is men met je klaar,
En zit ik onder de kaarsjes en engelenhaar.
Ik denk: dat is dat, terwijl ik geeuw,
maar dan komt ma met de spuitsneeuw.
Ze hadden zitten piekeren onder het eten,
wat ze toch aan mij hadden vergeten
Zo sta ik een aantal dagen voor gek
en dan halen ze mij opnieuw van mijn plek.
Alles gaat eraf, want ik word afgetuigd.
Ik voel me vrij en mijn hart juicht.
Dan pakken ze me beet, ik ben wat verwonderd.
Ik word zonder meer het raam uitgedonderd.
Zeker 15 jongens rennen op mij af,
slepen mij naar huis in een snelle draf.
Eindelijk zijn we er na een half uurtje
en gooien ze me dan in een schuurtje.
Daar ben ik niet de enige boom.
Ik ben weer bij mijn familie en denk dat ik droom.
Op een avond gaan wij weer op een hoop,
samen met mijn buurman, dennenboom "Stoop".
Dat is het laatste wat ik weet,
daarna werd het verschrikkelijk heet.
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U vindt als extra
bijlage bij deze
Nieuwsbrief een
bestellijst voor KMC
Kettingen die u
tegen zeer
gereduceerde prijzen kunt kopen.

Dit zijn onze sponsors

Fletcherhotel
Heidehof.
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