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Zaterdag 26 Augustus 2017 stond de Woudentocht op het programma van TFK 
Bergum, en onder ideale omstandigheden hebben we deze fietstocht kunnen 
organiseren. 
Omstreeks 8 uur vertrokken de meeste deelnemers vanuit Bergum richting Norg waar 
de controle was op ongeveer 55 km, deze tocht is altijd iets langer dan de andere 
fietstochten die onze vereniging organiseert.  
Bij vertrek van de Bidon ploeg samen uit samen thuis was de groep aardig groot ik 
schat ongeveer 20 deelnemers eerst bij de startlocatie gezamenlijk even op de foto en 
daarna vetrokken we. 
 Nadat we bergum verlaten hadden kwamen we terecht via Suameer terecht in het 
coulisselandschap bij Oostermeer. 
Via Oostermeer naar Rottevalle en zo door naar Strandheem een recreatie gebied bij 
Opende.  
Daarna via mooie slinger wegen richting de Wilp wat altijd een prachtige omgeving is 
en zo gingen we door naar Een een gehucht in Drenthe . 
Zo door via een bosrijke omgeving in Westervelde kwamen we aan in Norg waar de 
controle was van deze fietstoertocht. 
In Norg waar ons bestuurslid Jan Schippers zat voor de controle en startlocatie was 
het even gezellig koffiedrinken. 
Bij de startlocatie in Norg waren er 38 deelnemers die vetrokken waren naar Bergum. 
Nadat we ongeveer een half uurtje pauze hadden genomen en iedereen de koffie 
gedronken hadden vetrokken we weer verder voor de terugreis naar Bergum 
Vanaf Norg door de bossen waar nog even geklund moest worden, namelijk in de 
bossen bij Norg was een paardenspektakel aan de gaan vervolgden we de fietsreis 
richting Roderes.  
Tijdens de rit weer wat foto’s gemaakt over de bekende fietsbrug ,fietsten we verder 
richting Nieuw Roden over mooie landweggetjes.  
Nadat we Leek gepasseerd hadden kwamen we weer terecht in een mooie open 
landschap en hadden we al aardig weer wat km in de benen. 
Via Opende fietsen we langs de camping van Strandheem en zo via weer slinger 
wegen waren we aangekomen in Boelenslaan. 
Nu nog een 15 km fietsen en dan zouden we weer in Bergum zijn. 
Via Oostermeer nog even voor de brug wachten en via de camping klein Zwitserland 
bij bergum waren we omstreeks 1 uur terug bij de sporthal in Bergum. Alle 
deelnemers die hebben mee gedaan vonden dit weer een prachtige fietstocht en waren 
weer tevreden. 
Tevens wil ik alle mensen die hebben meegeholpen aan deze toertocht weer even 
bedanken voor hun inzet. 
En voor het volgende seizoen zien wij jullie graag weer terug bij onze fietstochten. 
Dan hebben we voor zaterdag 2 September 2017 weer de jaarlijkse clubtocht op het 
programma staan.


