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Beste fietsvrienden en fietsvriendinnen,

Na een hele lange koude periode, de winter duurde 2x zo lang dan 
normaal leek het wel, zitten we nu midden in een tropische hitte. En 
dat eigenlijk van het ene moment op het andere. We genieten er wel 
van, maar we moeten wel rustig aan doen met die warmte. Het is 
heerlijk om nu te gaan fietsen en van de natuur te genieten.

Het was in mei heel ander weer. We hadden een nieuwe 
tocht , de Heidehoftocht, op het programma staan, maar die is totaal in het 
water gevallen. Heel jammer, want een nieuwe tocht is altijd leuk om te 
ontdekken waar men allemaal aan voorbij fietst.
Daarom heeft het bestuur van TFK Bergum het volgende bedacht, leest u 
even mee:

MEDEDELING 
AAN ALLE TFK BERGUM LEDEN

Omdat de Heidehoftoertocht op 18 Mei 2013 in het water viel, hebben we als 
bestuur besloten om deze tocht onder onze eigen leden nogmaals te gaan 
fietsen. 
Ook hebben we als bestuur besloten om deze tocht gezamenlijk te gaan fietsen 
op zaterdag 31 Augustus 2013 vanaf Bergum.
Er wordt de 100 km gefietst. Er hoeft geen inschrijfgeld betaald te worden en 
eventuele consumpties zijn voor eigen rekening.
Indien u mee wilt fietsen moet u om 07.45 uur aanwezig zijn bij de sporthal 
de Westermar in Burgum. 
Vertrek is dan om 08.00 uur.
De sporthal zal voor ons niet open zijn, houd daar dus wel even rekening mee 
en we gaan de route samen fietsen onder het motto:  samen uit, samen thuis.
En als u mee wilt fietsen, bij goed weer, zien wij u graag verschijnen.
Als er nog vragen zijn, dan horen wij dat graag even.

Graag tot ziens op zaterdag 31 augustus 2013.

Het Bestuur van TFK BERGUM
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De 8 van Bergum hoeft niet overgereden te worden. We hadden een behoorlijk aantal 
deelnemers. Maar het was dan ook heel mooi weer en we hadden het ook wel verdiend na 
zo’n slechte start van ons fietsseizoen.
We hebben, buiten de inhaaltocht om, nog een mooie fietstocht in de planning:

U kunt dit alvast noteren in uw agenda:
Tocht Afstand Starttijd Vertrekadres

17 aug. 2012 Woudentocht 110 km 08.00-10.00 uur Café Zwaneveld, Oosteind 33, Norg
110 km 08.00-10.00 uur Sporthal “de Westermar”, Burgum
50 km 08.00-10.00 uur Sporthal “de Westermar”, Burgum
30 km 09.00-11.00 uur Sporthal “de Westermar”, Burgum

U ziet, weer of geen weer, het bestuur van de fietsclub zit niet stil. We hopen dan ook, dat 
op 17 augustus a.s. weer heel wat deelnemers en deelneemsters naar de inschrijvingen 
komen.
Ik zeg u,  vanachter mijn computer, alvast tot ziens. Zelf ben ik, samen mijn echtgenoot 
Jack,  aanwezig  achter de inschrijftafel/ controle post  in Norg.
Met vriendelijke groeten, 

                          Vrouwke van Pel-Manuel.

	  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

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

Afstempelen van de Sterritten:

Het afstempelen van de sterritten zal plaatsvinden op:
donderdagavond tussen 19.00 uur en 20.00 uur

1 aug.  en   5 sept.
De laatste sterritinschrijving is op zaterdagmorgen 26 okt.2013 tussen 11.00 uur en 12.00 uur.

########################################################################
#
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Opgegeven gefietste kilometers voor de Competitie 2013

DAMES T.E.M. JUNI 2013

NRNAAM PLAATS KM‘S

S 1 N. Feenstra – Spoor Hurdegaryp 1.210
J 3 H. de Jong – de Boer Jelsum 846
S 2 R. de Jong Leeuwarden 750*

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

J 1 G. Dijkstra Gytsjerk 7.598
S 2 W. v.d. Veen Jistrum 7.250
S 3 W. v.d. Veen Harkema 6.535
J 4 A.N. van Meerlo Veenwouden 6.060
J 5 H.J. Rudolphy Gorredijk 5.494
J 6 J. Schippers Hurdegaryp 5.212
J 7 M.T. Schippers Burgum 4.313
J 8 H. Roest Veenwouden 3.812
J 9 T. Nijdam Burgum 3.787

J 10 F. Bekius Burgum 3.750
J 11 K. de Groot Burgum 3.340
J 12 S. Monsma Drogeham 3.225
S 13 S. Kootstra Harkema 3.100*
J 14 M. Hollander Veenwouden 2.163
J 15 B.	  Bijma Veenwouden 2.060
J 16 W. Poelstra Hurdegaryp 1.855
J 17 J. Schaafsma Lemmer 1.428
J 18 E. Schaafsma Lemmer 1.314
J 19 Tj. v.d. Wal Hurdegaryp 1.256*
J 20 S. van der Meulen Franeker 1.100
J 21 Y. de Jong Jelsum 863
J 22 S. de Vries Noardburgum 840*
S 23 E.J. Kuiper Leeuwarden 760
J 24 O.G. Stumpf Leeuwarden 735*
S 25 R. Kootstra Harkema 640*
S 26 F. Bosgraaf Beetsterzwaag 344*
S 27 G.J. v.d. Bijl Leeuwarden 270
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S 28 J. Almeloo Leeuwarden 128
S J. Schaafsma Leeuwarden 0*
J F. Homans Nij Beets 0*
J P. Zijlstra Burgum 0*

Som gemelde gefietste jaarkilometers 82.038

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

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Uit de bestuurskamer 

                           Wegens zomerreces is er geen nieuws te melden.

Uw voorzitter, Edwin Schaafsma

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Deze Nieuwsbrief is weer t tot stand gekomen dank zij onze sponsoren.
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