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Beste fietsvrienden en fietsvriendinnen,

Dit wordt weer de laatste Nieuwsbrief van 2013. Voor je 
het weet is er weer een jaar voorbij. Nog even en de 
kerstboom en kerstversiering worden weer tevoorschijn 
gehaald. Het lijkt wel of je alles verleden week hebt 
opgeborgen. Maar niets is minder waar. Een jaar is zo 
maar om. 
En dat was ook zo met het fietsseizoen. Je wilt zo snel 
mogelijk aan het seizoen beginnen, duurt de winter dit jaar 

extra lang leek het wel en dan 
ineens is het volop zomer…..fietsen, fietsen, fietsen, ook 
omdat het lang lekker weer bleef en ineens is het 
december. Sinterklaas is weer in het land en daarna gaan 
we weer de Kersttijd in. Geeft ook allemaal gezelligheid.
Voor het komende jaar heeft de TFK Bergum weer mooie 
fietstochten in petto.
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 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.
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       Ook wil ik u 
graag even de 
aandacht vragen 
voor het          
volgende: een 
UITNODIGING



!!!! Uitnodiging !!!

Hierbij nodigt het Bestuur van TFK Bergum alle leden en hun partners uit voor de
Nieuwjaarsreceptie

Deze nieuwjaarsreceptie zal plaatsvinden op zaterdagmiddag
4 januari 2014 tussen 15.30 uur en 17.30 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 
dijkstrag@cs.com .

Graag tot ziens op zaterdagmiddag 4 januari 2014.

We hebben dus gezellige vooruitzichten. Voor de komende Kerstdagen wensen we u 
een gezegende tijd en voor 2014 alles wat wenselijk is.
Met vriendelijke groeten, namens het bestuur van uw TFK Bergum,

Vrouwke van Pel-Manuel.       

Voor het komende fietsseizoen:
Voor het komende fietsseizoen heeft het bestuur de volgende punten voor u:

Voor ATB-ers onder ons:

Wielercomité Jistrum-Skûlenboarch, i.s.m. TFK Bergum, organiseert een ATB-                 
tocht op zaterdag 15 februari 2014.

Verder:

De Acht van Bergum:  12 april 2014
Heidehoftocht:              17 mei  2014

De Gemeentetocht:  28 juni  2014
De Woudentocht:  16 aug. 2014
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Als u aan een fietstocht deelneemt: Uw NTFU / Lidmaatschapspas tonen.

Als u bij de inschrijving betaalt:       Graag gepast betalen.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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 0512-785566 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
TFK website                www.tfkbergum.nl

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Noteert u even voor het komende jaar in uw agenda:

LEDENVERGADERING 2014

Op zaterdag 22 februari 2014 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.

Opgegeven gefietste kilometers voor de Competitie 2013
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DAMES T.E.M. OKTOBER 2013

NRNAAM PLAATS KM‘S

S 1 N. Feenstra – Spoor Hurdegaryp 3.065
S 2 R. de Jong Leeuwarden 1.898
J 3 H. de Jong – de Boer Jelsum 1.768

HEREN	  T.E.M.	  OKTOBER	  2013
*
NR NAAM PLAATS KM‘S

J 1 G. Dijkstra Gytsjerk 14.755
S 2 W. v.d. Veen Jistrum 14.360
S 3 W. v.d. Veen Harkema 12.358
J 4 H.J. Rudolphy Gorredijk 10.977
J 5 A.N. van Meerlo Veenwouden 10.825
J 6 J. Schippers Hurdegaryp 9.026
J 7 M.T. Schippers Burgum 8.731
S 8 S. Kootstra Harkema 8.510
J 9 K. de Groot Burgum 7.280

J 10 T. Nijdam Burgum 6.917
J 11 S. Monsma Drogeham 6.625
J 12 H. Roest Veenwouden 6.437
J 13 F. Bekius Burgum 6.021
J 14 Tj. v.d. Wal Hurdegaryp 5.132
J 15 S. van der Meulen Franeker 4.400
J 16 W. Poelstra Hurdegaryp 3.791
J 17 B.	  Bijma Veenwouden 3.761
J 18 M. Hollander Veenwouden 3.717
J 19 J. Schaafsma Lemmer 2.593
J 20 E. Schaafsma Lemmer 2.384
J 21 S. de Vries Noardburgum 2.310
J 22 F. Homans Nij Beets 2.300
S 23 J. Schaafsma Leeuwarden 2.190
J 24 P. Zijlstra Burgum 1.953
J 25 Y. de Jong Jelsum 1.708
S 26 R. Kootstra Harkema 1.580
S 27 J. Almeloo Leeuwarden 1.430
S 28 E.J. Kuiper Leeuwarden 1.250*
J 29 O.G. Stumpf Leeuwarden 735*
S 30 F. Bosgraaf Beetsterzwaag 344*
S 31 G.J. v.d. Bijl Leeuwarden 270*
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Som gemelde gefietste jaarkilometers 167.640

J	  =	  Jaar@ietser
S = Seizoenfietser
* = Geen opgave deze maand 

	  Uit	  de	  
Bestuurskamer	  	  	  

	  Beste	  vrienden	  van	  TFK	  Bergum,	  
Voor	  ons	  ligt	  alweer	  de	  laatste	  nieuwsbrief	  van	  dit	  jaar,	  een	  jaar	  waar	  weer	  
een	  en	  ander	  de	  revue	  is	  gepasseerd.	  
Zo	  hadden	  we	  een	  trage	  start	  van	  de	  natuur	  in	  het	  voorjaar,	  het	  was	  te	  
koud	  en	  te	  nat	  voor	  de	  ?jd	  van	  het	  jaar	  waardoor	  er	  vele	  toertochten	  slecht	  
zijn	  bezocht.	  Later	  in	  het	  seizoen	  is	  het	  wel	  weer	  goed	  gekomen	  waardoor	  
we	  over	  het	  hele	  seizoen	  genomen	  toch	  een	  goede	  opkomst	  hebben	  gehad.	  Dit	  jaar	  hebben	  we	  ook	  
voor	  het	  eerst	  gebruik	  gemaakt	  van	  de	  nieuwe	  routepijlen,	  een	  mooie	  aanwinst	  en	  vooruitgang	  die	  
het	  nu	  nog	  duidelijker	  maken	  voor	  de	  deelnemers	  bij	  onze	  tochten.	  
Wat	  ik	  nog	  vergeet	  te	  vermelden	  is	  dat	  we	  dit	  jaar	  voor	  het	  eerst	  de	  samenwerking	  zijn	  aangegaan	  
met	  de	  organisa?e	  van	  de	  ATB	  Jistrumer	  Coulissentocht	  `n	  een	  ATB	  tocht	  die	  goed	  bezocht	  wordt	  en	  
georganiseerd	  wordt	  in	  februari.	  De	  samenwerking	  is	  goed	  verlopen	  en	  zal	  komend	  jaar	  ook	  weer	  
georganiseerd	  worden.	  
Als	  bestuur	  hebben	  we	  jl	  november	  onze	  laatste	  bijeenkomst	  gehouden	  van	  dit	  jaar,	  een	  vergadering	  
waarin	  Trienke,	  Vrouwke	  en	  Jack	  hebben	  aangegeven	  dat	  ze	  hun	  bestuurfunc?e	  nog	  voor	  maximaal	  1	  
jaar	  willen	  verlengen,	  hun	  termijn	  was	  namelijk	  in	  2014	  afgelopen	  en	  wilden	  eigenlijk	  stoppen	  maar	  
naar	  lang	  wikken	  en	  wegen	  toch	  dit	  besluit	  gemaakt.	  Iets	  wat	  wij	  als	  bestuur	  maar	  zeker	  ook	  als	  
vereniging	  enorm	  waarderen!!	  Dit	  betekend	  wel	  dat	  we	  komende	  ?jd	  op	  zoek	  moeten	  gaan	  naar	  
mensen	  die	  het	  leuk	  vinden	  om	  plaatst	  te	  gaan	  nemen	  in	  het	  huidige	  bestuur	  in	  2015.	  Bij	  deze	  doe	  ik	  
dan	  ook	  een	  oproep	  naar	  U	  als	  lid	  om	  U	  als	  kandidaat	  op	  te	  geven	  voor	  een	  bestuursfunc?e	  in	  een	  
gezellige	  seRng!	  Lukt	  het	  ons	  niet	  om	  het	  bestuur	  voltallig	  te	  maken	  in	  2015	  dan	  zullen	  we	  moeten	  
overwegen	  om	  taken	  en	  func?es	  te	  schrappen	  wat	  er	  dan	  weer	  op	  neer	  komt	  dat	  er	  mogelijk	  minder	  
toertochten	  worden	  georganiseerd	  ,	  in	  mijn	  beleving	  betekent	  dat	  ik	  in	  het	  jubileumjaar	  2015	  moet	  
zeggen	  dat	  het	  achteruit	  gaat	  met	  TFK	  Bergum	  en	  dat	  we	  de	  toekomst	  somber	  in	  moeten	  zien,	  iets	  
dat	  wij	  als	  bestuur	  zeker	  NIET	  willen!!	  U	  toch	  ook	  niet??	  
We	  zijn	  inmiddels	  alweer	  druk	  doende	  met	  het	  nieuwe	  jaar,	  sterker,	  we	  zijn	  al	  aan	  het	  kijken	  naar	  het	  
jaar	  2015,	  dat	  jaar	  bestaat	  TFK	  Bergum	  40	  jaar	  en	  we	  willen	  als	  bestuur	  daar	  een	  jubileum	  jaar	  van	  
gaan	  maken,	  u	  gaat	  daar	  de	  komende	  ?jd	  meer	  van	  horen.	  
Als	  ik	  het	  nu	  toch	  over	  de	  komende	  ?jd/jaar	  heb	  dan	  kijk	  ik	  alweer	  uit	  naar	  2014,	  dit	  jaar	  (2013)	  
hebben	  we	  voor	  de	  leden	  een	  nieuwjaarsrecep?e	  georganiseerd	  en	  ook	  komend	  jaar	  zal	  deze	  weer	  
plaatsvinden	  en	  wel	  op	  4	  januari	  2014	  van	  15.30	  uur	  t/m	  17.30	  uur	  in	  de	  Westermar	  te	  Bergum,	  
komt	  allen	  zou	  ik	  zeggen!	  
Verder	  hebben	  we	  natuurlijk	  in	  februari	  2014	  de	  algemene	  ledenvergadering	  waar	  ik	  u	  ook	  graag	  
voor	  wil	  uitnodigen	  want	  zonder	  u	  is	  er	  geen	  ledenvergadering!	  De	  Ledenvergadering	  zal	  o.a.	  in	  het	  
teken	  staan	  van	  het	  veilig	  dragen	  van	  een	  fietshelm,	  uitreiking	  van	  NTFU	  agendaboeken,	  uitreiking	  
van	  de	  prijzen,	  sponsoren,	  standen	  en	  opgave	  van	  de	  compe??e	  en	  verder	  zal	  ik	  u	  informeren	  over	  
lopende	  NTFU	  zaken	  die	  momenteel	  in	  de	  regio	  spelen,	  wetende	  dat	  we	  sinds	  dit	  jaar	  nieuwe	  
districtsindelingen	  hebben	  gehad	  waardoor	  we	  nu	  veel	  kortere	  lijnen	  en	  samen	  werkingen	  kunnen	  
aangaan	  met	  verenigingen	  in	  Friesland	  omdat	  ze	  nu	  gegroepeerd	  werken.	  
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Ik	  heb	  u	  een	  greep	  uit	  de	  bestuurskamer	  gegeven,	  natuurlijk	  spelen	  er	  meer	  zaken	  maar	  daar	  wil	  ik	  u	  
komende	  ?jd	  meer	  over	  vertellen,	  hetzij	  op	  de	  nieuwjaarsrecep?e	  dan	  wel	  op	  de	  ledenvergadering,	  
beide	  in	  2014.	  
Rest	  mij	  ,ook	  namens	  het	  bestuur,	  U	  alleen	  nog	  een	  fijne	  en	  warme	  december	  maand	  te	  wensen	  en	  
ik	  zie	  U	  graag	  in	  goede	  gezondheid	  terug	  in	  2014!	  

Edwin	  Schaafsma	  
voorzitter

Wensen voor het Nieuwe jaar.
Omstreeks deze tijd van ‘t jaar staan 
velen met hun briefje klaar.

Ze wensen zus, ze wensen zo,
ieder krijgt een speciaal cadeau. Maar ik wens jou geen diamanten

geen weelde, rijkdom of fortuin. 
Ik wens voor jou geen Helmut Lotti

of een André Van Duin.
Ik wens 7 regenbogen

die alle tranen drogen.
Ik wens voor jou zoveel fijne dingen

dat je steeds kunt lachen,
dansen en zingen.

Ik wens je de mooiste dromen
waar elfen, vlinders

en engeltjes in voorkomen.
Ik wens voor jou een warme zonnestraal

Ja, dat wens ik je het meest van allemaal.
Maar ik zie je het al denken…..

Ssst, ik ben nog niet helemaal klaar
Want wat ik je nog wil schenken

is een gelukkig Nieuwjaar!   

                             

Het bestuur van TFK Bergum wenst u een goed 
2014
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