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 !!
Beste fietsvrienden en fietsvriendinnen, !
Zo gestadig aan komt het einde van dit jaar in zicht. We gaan 
weer een feestmaand tegemoet. Zeker als het buiten donker is 
en we zien overal in en om de woningen de Kerstversiering 
aangaan…Dat  geeft altijd een feestelijk gevoel. Ik denk dan 
wel eens: haal het maar niet weg en laten we er het hele jaar 

van genieten….. 
Het is tevens een tijd dat we nog al eens terug kijken op het afgelopen jaar en ik moet zeggen, voor 
de TFK Bergum was het een top jaar. We mogen terugkijken op een heerlijke fietszomer. Er deden 
heel veel fietsers mee aan de door onze fietsclub georganiseerde tochten. Zeker de Woudentocht in 
augustus was een topper. Op 2 plaatsen werd er gestart en in totaal fietsten er 300 deelnemers mee.  
In het nieuwe jaar hopen we ook weer op een grote opkomst uwerzijds. En dat het weer zulk mooi 
fietsweer gaat worden. 
In het komende jaar gaat er in het bestuur iets veranderen. Trienke v.d.Veen, Jack van Pel en ik, 
Vrouwke, gaan het bestuur verlaten. We vinden het tijd worden voor jongere en nieuwe aanwas. 
Trienke en ik zijn ruim 10 jaar, en misschien nog wel langer, bestuurslid geweest. Jack was de laatste 
jaren vaste vrijwilliger in het bestuur. We hebben dat, ik spreek ook namens Trienke en Jack, altijd met 
heel veel plezier gedaan. En nu zoeken we voor ons drietjes een paar nieuwe bestuursleden. Denk er 
over na! Het is echt heel gezellig en leuk om in dit bestuur te zitten, anders hadden wij het niet zo lang 
volgehouden. Kijk ook maar naar de andere bestuursleden, die zich 
al jaren voor de club inzetten….zij en wij waren en zijn allemaal 
even trouw aan dit bestuur. Dus, mensen, kom op…. Meld u aan, 
het hoeft echt geen dikke rij te worden, een paar nieuwe leden is al 
genoeg!   
Voor de komende feestdagen wens ik u, ook namens het bestuur, 
hele fijne feestdagen en voor 2015 alles wat wenselijk is en tot 
ziens in het nieuwe fietsseizoen. !

Met vriendelijke groeten, Vrouwke van Pel-Manuel. !!
!!!! Uitnodiging !!! 

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

Nieuwjaarsreceptie 
Deze nieuwjaarsreceptie zal plaatsvinden op zaterdagmiddag 

3 januari 2015 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 u 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 3 januari 2015. !!
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 !!!!
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@gmail.com met vermelding: lid TFK Bergum en 
uw  huisadres. 

Leden die de Nieuwsbrief al per e-mail krijgen toegestuurd, hoeven niet 
te reageren. Alvast bedankt. 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ !!!
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@gmail.com    
V.van Pel Alg.Bestuurslid 
  Nieuwsbrief 0512-517016 pel00232@gmail.com                  
T.Nijdam Competitieleider 0511-464299 coordinator@tfkbergum.nl 
TFK website                www.tfkbergum.nl ! !
#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#* 
!

                    !  
  

 
                     In maart 2015 bestaat de TFK Bergum 40 jaar. Het 
bestuur van TFK Bergum wil dit niet ongemerkt voorbij laten 
gaan en is al druk bezig een programma voor te bereiden om, 
voor al onze TFK leden, daar een leuke en gezellige happening 
van te maken. 
Wij willen deze mijlpaal op zaterdag 2 mei 2015 met zijn allen 
gaan vieren.  
Noteer deze dag alvast in uw agenda voor 2015 !
Opgegeven gefietste kilometers voor de Competitie 

Feest
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2014 !
DAMES OKTOBER 2014 !

!
!

HEREN OKTOBER 2014 !
!

NR NAAM PLAATS KM’S

S 1 N. Feenstra – Spoor Hurdegaryp 3.455

NR NAAM PLAATS KM’S

J   1 W. v.d. Veen Harkema 15.045

J   2 G. Dijkstra Gytsjerk 14.980

S   3 W. v.d. Veen Jistrum 13.540

J   4 M.T. Schippers Burgum 11.769

J   5 H.J. Rudolphy Gorredijk 11.620

J   6 S. Kootstra Harkema 11.040

J   7 A.N. van Meerlo Veenwouden 11.020

J   8 J. Schippers Hurdegaryp 9.001

J   9 K. de Groot Burgum 7.105

J 10 T. Nijdam Burgum 6.880

J 11 H. Roest Veenwouden 6.477

J 12 W. Poelstra Hurdegaryp 6.029

J 13 B. Bijma Veenwouden 5.280

J 14 J. Almeloo Leeuwarden 4.278

J 15 M. Hollander Veenwouden 3.206 *

J 16 F. Bekius Burgum 3.117

J 17 S. van der Meulen Franeker 3.000 *

S 18 J. Woudstra Harkema 2.542 *

J 19 J. Schaafsma Lemmer 1.906

J 20 S. de Vries Noardburgum 1.900

J 21 E. Schaafsma Lemmer 1.898

S 22 E.J. Kuiper Leeuwarden 1.595

S 23 R. Kootstra Harkema 1.300

J 24 P. Zijlstra Burgum 876 *

S 25 J. Schaafsma Leeuwarden 585 *

S 26 G. v.d. Bijl Leeuwarden 180

!  3



J = Jaarfietser 
S = Seizoenfietser 
* = Geen opgave deze maand 
 !!!!

          !!! !!! !
	   	   	   	   	   Uit	  de	  bestuurskamer	  
	   	  !
Nog	  een	  vier	  weken	  en	  we	  staan	  alweer	  voor	  de	  feestdagen	  van	  
2014,	  een	  prach:g	  wielerseizoen	  voor	  TFK	  Bergum!	  Bij	  al	  onze	  
tochten	  hebben	  we	  een	  zeer	  goede	  opkomst	  gehad	  en	  volgens	  kenners	  hebben	  
we	  nog	  nooit	  zo`n	  goed	  jaar	  qua	  deelnemers	  gehad,	  dat	  verdiend	  een	  
compliment	  naar	  alle	  mensen	  die	  zich	  ingespannen	  hebben	  om	  dit	  voor	  elkaar	  
te	  kunnen	  krijgen	  organisatorisch	  .	  
Voor	  het	  bestuur	  loopt	  het	  ook	  naar	  het	  eind,	  we	  hebben	  de	  laatste	  
bestuursvergadering	  gehad	  en	  we	  kijken	  alweer	  naar	  seizoen	  2015	  met	  haar	  
toertochten	  en	  ATB	  tocht.	  Het	  jaar	  2015	  dat	  TFK	  Bergum	  40	  jaar	  bestaat	  en	  dat	  
we	  gaan	  vieren	  en	  wel	  op	  2	  mei,	  zet	  het	  in	  uw	  agenda.	  De	  voorbereidingen	  
hiervoor	  zijn	  inmiddels	  in	  volle	  gang.	  Naast	  de	  `dagelijkse`bestuurszaken	  zijn	  we	  
ook	  met	  NTFU	  zaken	  bezig,	  zo	  gaan	  een	  tweetal	  bestuursleden	  deelnemen	  aan	  
een	  cursus	  besturen	  met	  visie	  bij	  de	  NTFU	  met	  als	  doel	  inzicht	  te	  krijgen	  hoe	  we	  
als	  vereniging	  naar	  de	  toekomst	  moeten	  en	  kunnen	  zien	  en	  hoe	  we	  daar	  
invulling	  aan	  kunnen	  geven,	  een	  belangrijke	  vraag	  is	  hoe	  we	  als	  vereniging	  TFK	  
Bergum	  er	  graag	  over	  5	  jaar	  bij/	  voor	  willen	  staan,	  besturen	  met	  visie	  dus!	  
Op	  korte	  termijn	  betekent	  dat	  ook	  dat	  we	  in	  2015	  afscheid	  gaan	  nemen	  van	  
twee	  bestuursleden	  en	  een	  vrijwilliger.	  Gelukkig	  hebben	  we	  voor	  twee	  vacante	  
func:es	  (algemeen	  bestuurslid	  en	  vrijwilliger)	  een	  aanmelding	  gekregen	  om	  in	  
het	  bestuur	  te	  gaan	  ziSen,	  iets	  waar	  ik	  als	  voorziSer	  heel	  erg	  blij	  mee	  ben	  maar	  
dat	  ik	  nog	  wel	  op	  zoek	  ben	  naar	  een	  geschikte	  kandidaat	  voor	  de	  overgebleven	  
algemeen	  bestuursfunc:e.	  

Som gemelde gefietste jaarkilometers 159.49
4
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Enfin,	  het	  is	  nog	  geen	  28	  februari	  2015	  dus	  ik	  ga	  er	  van	  uit	  dat	  we	  voor	  de	  
algemene	  ledenvergadering	  ook	  de	  laatste	  algemeen	  bestuurslid	  kunnen	  
voordragen!	  	  	  !
Rest	  mij,	  namens	  het	  bestuur,	  	  alle	  leden	  en	  hun	  naasten	  fijne	  feestdagen	  en	  
een	  gezond	  2015	  te	  wensen	  en	  als	  bestuur	  zien	  we	  U	  graag	  bij	  onze	  
nieuwjaarsrecep:e	  op	  3	  januari	  v.a.	  15.30	  om	  een	  toast	  uit	  te	  brengen	  op	  het	  
nieuwe	  jaar!	  !!
Met	  vriendelijke	  groet,	  !
Edwin	  Schaafsma,	  	  	  VoorziSer.	  !! !

!  !
Voor het komende fietsseizoen heeft het bestuur alvast het volgende punt voor u: !

Voor ATB-ers onder ons: !
Wielercomité Jistrum-Skûlenboarch, i.s.m. TFK Bergum, organiseert een ATB-                 
tocht op zaterdag 14 februari 2015…. Tijdens de tiende editie van de Jistrumer 

Coulissentocht. Start tussen 09.00 – 10.00 uur. !!

************************ 
Noteert u even voor het komende jaar in uw agenda: !

LEDENVERGADERING 2014 !
Op zaterdag 28 februari 2015 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. !

 !!!

Voor het komende fietsseizoen:
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!!!!!!
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Als u aan een fietstocht deelneemt: Uw NTFU / Lidmaatschapspas tonen. !

Als u bij de inschrijving 
betaalt:       Graag met klein geld betalen. 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx 
 

 
NIEUWJAARSKAARTEN  

 
We maken zelf de kaarten 

voor kerst en voor Nieuwjaar,  
we plakken en we kleuren 

en we knippen met de schaar. 
We tekenen een rendier 
hand in hand met Donald Duck 

en ook een roze varken, want  
een varkentje brengt geluk. 
Een kaart voor kleine Jantje, 

en eentje voor oom Jaap, 
die krijgt een olifantje 

en m'n tante krijgt een aap!   
We maken ze allemaal zelf 

en we moeten er nu nog elf. 
En ook voor alle kind'ren 
die wonen in de buurt, 
ze vinden het geweldig  

als je hun een kaartje stuurt. 
Mn vader zegt dat dat niet mag, 

omdat het zoveel kost, 
je ziet je vriendjes iedere dag, 

dat hoeft niet over de post. 
Maar moeder zegt: Een stuk of zes, 

dat mag voor deze keer 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omdat het kerstvakantie is,  
maar dan ook echt niet meer. 
En eentje voor oma in Delft, 

dan zijn we zowat op de helft. 
Ik teken nog een kerstboom 
met een engeltje in de top. 

Het wordt een blauwe kerstboom, 
want al m'n groen is op! 

We maken zelf de kaarten 
voor kerst en voor Nieuwjaar, 

we tekenen en we kleuren 
en we knippen met de schaar. 

Nu zijn ze af, en dus 
doen we ze op de bus. !

Annie M.G. Schmidt 
 

Allemaal fijne Kerstdagen en een goed 2015 gewenst. !
Het bestuur van TFK BERGUM
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