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NIEUWSBRIEF
TFK Bergum
Beste nieuwsbrieflezers,

!

Het einde van het fietsseizoen nadert. Het is midden
september en lichtelijk beginnen de blaadjes al van de
boom af te vallen.

!

Onze laatste tocht van TFK Bergum was de Woudentocht.
Elk jaar is dit een goedlopende toertocht met meestal mooi
weer en een flink aantal deelnemers.Ondanks het slechte
weer wat we onderweg hadden, waren we met het aantal
deelnemers zeer tevreden. De opkomst was zo’n 200 man.
Om 08:00 uur was de start van de tocht en TFK Bergum was
goed vertegenwoordigt. De route die ons naar de
stempelpost in Norg bracht was een prachtige route, met
wegen door de bossen. Om een uur of 10:00 waren we
zeiknat in Norg aangekomen. Hier stond Jan ons op te
wachten om ons een stempel te geven op de stempelkaart.
Onder het genot van een bak koffie of een kop thee, snel buienradar bekeken of we het nog droog
hielden. Ondertussen viel de regen met bakken uit de hemel.
De tocht vorderde zich verder weer terug naar ons begin punt in Bergum. Gelukkig hielden we de
terugweg het droog en steeg de temperatuur ook een beetje. Vlak voor Marum hoorde we de kreet
’Lek!!!’. Gelukkig hebben wij als TFK Bergum altijd een paar personen die helpen bij het bandje
verwisselen, dus we zaten na 8 minuten weer op de fiets. Aangekomen in Bergum was het een tocht
mooie tocht om te fietsen, maar met wel een naar randje erom heen. Hylke die in Bergum op de
stempelpost zat, vertelde ons dat er een groep wielrenners was aangereden door een auto. De
voorzitter van TFK Bergum heeft die avond nog zelf telefonisch contact gehad met de 2 mannen die
gewond zijn geraakt en na omstandigheden waren ze oké. Namens het bestuur van TFK Bergum vonden
wij het wel zo gepast om beide mannen een bloemetje te geven.

!

Ik wens iedere fietser nog heel veel fietsplezier in het mooie najaar van 2015 en doe voorzichtig op de
fiets.

!

Met vriendelijke groeten,
Jordi Schaafsma

!
!
!
!
!
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Nieuwjaarsborrel 2016
Hierbij nodigt TFK Bergum alle leden en hun partners uit voor de
nieuwjaarsborrel.
Deze nieuwjaarsborrel zal plaats vinden op zaterdagmiddag 9 januari 2016 tussen
Half 4 en 6 uur in de sporthal de Westermar.
Onder het genot van een hapje en een drankje zullen we het Nieuwe jaar in gaan.
Vriendelijk verzoeken wij u op te geven bij de Secretaris G. Dijkstra, tel.
06-57041597 of mail: secretaris@tfkbergum.nl of dijkstrag@cs.com
Graag tot ziens op zaterdagmiddag 9 januari 2016

Jaarvergadering 2016
Op zaterdag 27 februari 2016 wordt de jaarlijkse ledenvergadering van
TFK Bergum gehouden in de sporthal de Westermar, Burg. Botheniuslaan
40E, 9251 LD Bergum

!
DATUM’S STERRITTEN 2015
Donderdag 2 april 2015 tussen 19.00 / 20.00 uur
Donderdag 7 mei 2015 tussen 19.00 / 20.00 uur
Donderdag 4 juni 2015 tussen 19.00 / 20.00 uur
Donderdag 2 juli 2015 tussen 19.00 / 20.00 uur
Donderdag 3 september 2015 tussen 19.00 / 20.00 uur
Zaterdag 31 oktober 2015 tussen 11.00 / 12.00 uur

!
!
!
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Groep B

Groep B. Ja u leest het goed! TFK Bergum leden hebben zelf initiatief
genomen om een groep B te vormen. Misschien kent u dit fenomeen
wel. Dit is de groep die het ontzettend leuk vind om te fietsen, alleen
ze kunnen soms het hoge tempo die wordt gereden geen 100 KM
volhouden. Na zo’n 80 KM, zitten ze dan op hun tandvlees en moeten
ze zich laten afzakken in de groep of soms moeten ze de groep laten
afhaken. Dit vind iedereen ontzettend jammer, want het TFK Bergum
motto is ’samen uit samen thuis’.

!

Nu deed zich het volgende voor. Tijdens onze laatste tocht, de
Woudentocht, waren er 2 mannen die gezamenlijk gingen fietsen. zij
waren het voortouw, waaruit een Groep B ontstond. Heel mooi om te
zien! De mannen fietsen een tempo van 24 à 25 KM/U, wat een
aangenaam tempo voor hun was. Niet te gehaast fietsen en wat ouwe
hoeren onder het fietsen.

!

Het zou leuk zijn om Groep B verder uit te breiden met onze leden.
Wilt u zich ook aansluiten bij Groep B, kom dan gewoon tijdens onze
toertochten om 08:00 uur en Groep B gaat van start! Het zou mooi zijn
dat er meerdere leden zich hierbij willen toevoegen, in plaats van individueel te gaan fietsen. Zo kan één
ieder van TFK Bergum gezamenlijk optrekken met het tempo wat hem/haar ligt.

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Toeristische tip

Beste fietsvrienden.
Ons clubblad is een nieuwe rubriek rijker: TOERISTISCHE TIPS.
Wij fietsers weten erg veel van de omgeving waarlangs we rijden. Meer nog dan automobilisten en/of
wandelaars. Niet omdat we beter uit onze doppen kijken, maar doordat de snelheid net goed is om
zoveel mogelijk te zien.In dit clubblad de tweede serie tips. Na de eerste serie tips heb ik de nodige
opmerkingen gekregen. Allemaal positief, maar ik mis nieuwe tips die jullie me over de mail toe kunnen
sturen. En die heb ik wel nodig, want mijn arsenaal raakt ook wel eens uitgeput.
Dus:
Stuur je tips met of zonder verhaaltje naar onderstaand mailadres en ik zorg dat het één geheel wordt
waarna ik het doorstuur naar de redactie.
Hylke Braaksma
h.braaksma01@knid.nl
De tips van deze keer:
1 STICHTING VRIENDEN OP DE FIETS. http://www.vriendenopdefiets.nl/nl/
Ik heb gemerkt dat deze stichting bij sommigen bekend is. Je kunt lid worden van de stichting voor een
bedrag van slechts €8,-- per jaar. In ruil daarvoor ontvang je dan een boekje met vele honderden
logeeradressen+ een duidelijke kaart en een donateurskaartje als bewijs dat je lid bent. Het
lidmaatschap is per gezin (niet per persoon).
Eenmaal lid is het genieten. Voor maar €19,00 per persoon per nacht kun je overal terecht (een hotel is
behoorlijk duurder). Het idee is even simpel als briljant: je belt naar een adres, spreekt iets af en meld je
in de loop van de middag of avond. Het is inclusief ontbijt.
Mijn vrouw en ik hebben ondertussen op de meest gekste plekken geslapen: bedstee, Mongoolse tent,
verbouwde garage, complete boerderij, tussen €1.000.000 aan antiek. Gratis meegeleverd is (meestal)
een welkomstdrankje, een brok gezelligheid, warme belangstelling, tips, een borrel.
Ik hou me aanbevolen voor tips om te kunnen logeren op nog gekkere plekken.
2 TAPIJTENMUSEUM GENEMUIDEN.
In april sliepen we bij vrienden op de fiets op een adres in Genemuiden. Die mensen hadden een
ooievaarsnest 3 meter buiten het slaapkamerraam, dus een geweldig uitzicht op een echtpaar
ooievaars. De man des huizes gaf rondleidingen in het tapijtenmuseum en nieuwsgierig geworden zijn
we daar ’s avonds eens gaan kijken. Het museum was natuurlijk allang dicht, maar een stuk of 15 fitte
vutters waren gezellig aan het tapijtknopen. We kregen een complete rondleiding, want we waren er nu
toch en zij ook en we sliepen immers….
Als je in de buurt ben, al dan niet op de fiets. Dit is echt iets bijzonders. Zie ook: www.tapijtmuseum.nl/

!
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Uit de bestuurskamer

‘’de zomer weer voorbij’’….terugkijkend op afgelopen zomer kunnen we niet anders stellen dat
het warm, droog en tegelijk ook (plaatselijk) heel veel wateroverlast heeft bezorgd.
Desalniettemin was het wel prachtig fietsweer! Voor het bestuur is het in de zomer ook rustig,
voor de zomer hebben we e.e.a. uitgezet voor 2016, we zijn in volle gang om te bekijken hoe
we in 2016 nieuwe leden kunnen werven voor onze prachtige TFK Bergum. Er zijn al diverse
ideeën ontstaan die we nu verder in kwartaal 4 van 2015 uitwerken. Tevens hebben we binnen
het bestuur een kledingcommissie aangesteld, het komt nu te vaak voor dat we erg lang
moeten wachten op bestelde kleding (er zijn gevallen bekend van bijna ’n jaar wachten), dat
geeft onvrede en is zeker niet leuk voor onze nieuwe leden want die willen graag gezien
worden in het blauw van TFK Bergum. Mede hierdoor zijn er contacten opgedaan met ’n
andere partij en wordt er nu onderzocht of we het ook anders kunnen organiseren, waardoor
we hopelijk kortere doorloop tijden krijgen qua bestelling. We houden u natuurlijk hiervan op
de hoogte!
Verder kan ik u mededelen dat we onze nieuwjaarsreceptie op 9 januari 2016 houden en de
algemene ledenvergadering op 27 februari gepland hebben, zet het alvast in de agenda!

!

Als laatste wil ik namens het gehele bestuur u een vraag stellen. Volgend jaar, tijdens de
algemene ledenvergadering zal onze zeer gewaardeerde penningmeester Herman Roest in
zijn functie aftreden en zich niet meer herkiesbaar stellen. Dat betekend dat we als bestuur en
vereniging op zoek moeten naar een nieuwe kandidaat penningmeester. Heeft u enige
raakvlakken of heeft u ervaring met soortgelijke functies en heeft zin om als nieuwe
penningmeester ons bestuur te versterken dan kunt u zich aanmelden bij mij of bij de
secretaris Geert Dijkstra.

!

Edwin Schaafsma
Voorzitter

!

!
!
!
!
!
!
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!
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Standen juli
Opgegeven gefietste kilometers voor de Competitie 2015

!

DAMES JULI 2015

!
!

NR NAAM

S 1 N. Feenstra - Spoor

!
!

PLAATS

KM‘S

Hurdegaryp

1.010 *

HEREN JULI 2015
PLAATS

KM‘S

J 1 G. Dijkstra

Gytsjerk

10.066

J 2 W. v.d. Veen

Harkema

8.610

J 3 A.N. van Meerlo

Veenwouden

7.690

J 4 H.J. Rudolphy

Gorredijk

6.647

J 5 S. Kootstra

Harkema

6.310 *

J 6 J. Schippers

Hurdegaryp

5.667

J 7 H. Braaksma

Veenwouden

5.555

J 8 H. Roest

Veenwouden

4.831

J 9 K. de Groot

Burgum

4.400

J 10 M.T. Schippers

Burgum

4.214

J 11 T. Nijdam

Burgum

4.094

S 12 W. v.d. Veen

Jistrum

3.615 *

J 13 M. Hollander

Veenwouden

3.114

S 14 T. v.d. Wal

Hurdegaryp

2.430 *

J 15 J. Almeloo

Leeuwarden

1.878

J 16 F. Bekius

Burgum

1.756 *

J 17 J. Schaafsma

Lemmer

1.635 *

J 18 B. Bijma

Veenwouden

1.336 *

J 19 E. Schaafsma

Lemmer

1.256 *

J 20 S. van der Meulen

Franeker

800 *

J 21 S. de Vries

Noardburgum

320 *

!

NR NAAM
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Contactgegevens
!
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

Ledenadministratie

06-25531411

arnoldernst3@gmail.com

W. Poelstra

Alg. Bestuurslid

0511-476711

wnf.poelstra@hetnet.nl

J. Schippers

Alg. Bestuurslid

0511-474330

j.schippers06@chello.nl

S. Kootstra

Alg. Bestuurslid

0512-365365

s.kootstra@hetnet.nl

W. v/d Veen

Alg. Bestuurslid

0512-360771

wibbewibbevanderveen@hotmail.com

H. Braaksma

Toercommissie

0511-475621

h.braaksma01@knid.nl

J. Schaafsma

Vrijwilliger/nieuwsbrief

06-29933187

jordischaafsma@hotmail.com

T. Nijdam

Competitieleider

0511-464299

coordinator@tfkbergum.nl

TFK Bergum info

!
!
!
!
!
!
!

tfkbergum01@gmail.com
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