
 - Fietstocht
doelgericht op de fiets!

Voor meer informatie:

www.jamfietstocht.nl
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Inleiding

Beste lezer,

Leuk dat u dit informatieboekje over de JAM-fietstocht weer hebt 
opengeslagen. Voor velen zal dit informatieboekje bekend voorkomen. 
We hopen dat u het leuk vindt om de foto’s van vorige jaren te bekijken 
en het verslag van de laatste fietstocht te lezen. Voor meer foto’s, 
verslagen en routekaarten kunt u ook een kijkje nemen op onze website, 
www.jamfietstocht.nl. Bent u nog niet bekend met de JAM-fietstocht? 
In dit informatieboekje vindt u nadere informatie over de jaarlijkse  
sponsorfietstocht van 75 km.

Doel van dit informatieboekje is uiteraard om u uit te nodigen mee te 
fietsen met de sponsorfietstocht die we dit jaar weer hopen te 
organiseren. Op D.V. zaterdag 12 juli 2014 hopen we met elkaar weer 
een sportieve en gezellige dag te hebben, om zo een financiële bijdrage 
te kunnen leveren aan het werk van de stichtingen Adullam en Mbuma. 
Net als ieder jaar hebben we ook dit jaar weer specifieke doelen waar 
we een bijdrage aan hopen te leveren, waarover u in dit boekje meer 
kunt lezen. 

Vanaf deze plek willen we de hoofdsponsors, adverteerders, fietsers, 
sponsors en alle vrijwilligers bedanken voor hun medewerking aan de 
JAM-fietstocht. Door ieders inzet en alle financiële bijdragen kan jaarlijks 
een mooi bedrag worden overgemaakt naar de beide stichtingen. 

Wij hopen dat u op D.V. 12 juli 2014 met ons meefietst. Gaat het 
fietsen van 75 km u niet gemakkelijk af, dan kunt u uiteraard ook een 
steentje bijdragen door één van de fietsers te sponsoren of een gift over 
te maken naar het rekeningnummer van de JAM-Fietstocht 
(IBAN-nummer: NL11INGB0004397123).

Als comité kijken we uit naar een gezellige, sportieve dag met een mooi 
resultaat, maar we hopen en bidden bovenal dat God het werk van de 
beide stichtingen zou willen zegenen.

Het JAM-fietstochtcomité

JAM-fietstochtcomité
Nibbelinkstraat 40
3342 VC Hendrik-Ido-Ambacht
www.jamfietstocht.nl
info@jamfietstocht.nl

IBAN-nummer:  
NL11INGB0004397123
t.n.v. JAMfietstocht
Nibbelinkstraat 40
3342 VC Hendrik-Ido-Ambacht
___________________________

Bestuur: 
Voorzitter
Arjan Molendijk
tel. 078-6822666

Secretaris
Gerard van de Breevaart
tel. 078-7501677

Penningmeester
Inge van de Breevaart
tel. 078-7501677

Algemeen bestuurslid
Kees Spek
tel. 0184-700124

Elza Verheij
tel. 078-6159884
___________________________

Adverteren?  
Mail naar:  
advertentie@jamfietstocht.nl

Oplage:
1000 st.

Drukwerk:
HJ Media Groep BV
Ridderkerk

 

 
Mooie betaalbare  

kinderkleding! 
 

Wij verkopen o.a. de merken: 
J.Mirano 

Zero Jeans 
Silke 

Pom Pom 
Dutch Jeans 

WWW.ANEMOONKINDERKLEDING.NL 

Gerda Molendijk • Zalm 7 • 3344HD • Hendrik Ido Ambacht • Tel 078-6822666 • anemoonkinderkleding@solcon.nl 

Bij ons kunt u terecht voor al uw 
binnen- en buitentimmerwerk, en machinale 
houtbewerking.

Daarnaast leveren wij ook alle gangbare 
soorten bouw- en tuinhout. Uit voorraad 
leverbaar en de beste kwaliteit!

Precisiewerk in hout!

Lekdijk 384
2957 VA Nieuw-Lekkerland

T  0184-683075
E  info@spektimmerbedrijf.nl
 I  www.spektimmerbedrijf.nl
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Terugblik

Zaterdag 6 juli 2013: een drukte van belang bij de vertreklocatie. 
Maar liefst 77 fietsers stonden aan het begin van een gevarieerde 
fietstocht van 75 km. Onder begeleiding van de verkeersregelaars 
werd er gestart met de fietstocht. Dankzij het mooie weer hadden 
de fietsers vanaf de Van Brienenoordbrug een schitterend uitzicht 
over de skyline van Rotterdam. In het Bergse bos was er ruim de tijd 
om op te laden voor deel 2 van de fietstocht. 

Met de zon en weinig wind in de rug ging de fietstocht verder langs de 
Rottermeren en door groen. Voor het gevoel in relatief korte tijd kwam 
Nieuwerkerk aan den IJssel in zicht. Bij de Hervormde Kerk was er gelegenheid 
om in de schaduw te eten. Ook tijdens deze stop konden de elektrische fietsen 
weer worden opgeladen. We vervolgden de tocht door dorpen en over dijken  
en kwamen zo in Krimpen aan de Lek aan. Hierna werd het laatste stuk van 
de fietstocht aangevangen.

Een dankbaar en tevreden gevoel overheerste aan het einde van de fietstocht. Zeker toen de opbrengst van 
ruim € 13000,= bekend werd gemaakt. We willen, na de Heere, een ieder die hier aan meegewerkt heeft har-
telijk bedanken!

Voor al uw - snoep - drop - chocolade - bonbons - ijs
suikervrije artikelen - traktaties en nog veel meer

U vindt ons op WC de Schoof 23 in Hendrik-Ido-Ambacht. Tel. 078-6824123/06-25289128
Zes dagen per week open: maandagmorgen gesloten, vrijdag koopavond.
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Algemene informatie

Inschrijven:
•	 U	kunt	zich	tot	D.V.	28	juni	2014	inschrijven	voor	de		

fietstocht.	Minimale	leeftijd	voor	deelname	is	12	jaar.
•	 Inschrijven	kan	via	de	website	www.jamfietstocht.nl.		

U	kunt	ook	bellen	naar	06-23667232	of	uw	gegevens		
afgeven	bij	een	van	de	bestuursleden.

•	 Het	inschrijfgeld	bedraagt	€	5,-	en	is	bedoeld	om	de		
algemene	kosten	voor	bijvoorbeeld	eten	en	drinken	te	
dekken.	Dit	bedrag	kunt	u	voldoen	bij	de	registratie	voor												

	 aanvang	van	de	fietstocht.
•	 Na	de	inschrijving	ontvangt	u	(eventueel	digitaal)	een	sponsorformu-

lier	en	een	informatiebriefje	met	de	laatste	details.	Uiteraard	is	het	
de	bedoeling	dat	u	veel	sponsors	zoekt.	De	fietser	die	het	meeste	
sponsorgeld	heeft	opgehaald	en	de	fietser	met	de	meeste	sponsors,	
ontvangen	een	leuke	attentie!

Fietstocht:
•	 Alle	fietsers	worden	tussen	8:30	en	9:00	uur	verwacht	bij	het	

kerkgebouw	van	de	Oud	Ger.	Gem.	in	Hendrik-Ido-Ambacht,	
Onderdijkse	Rijweg	214.

•	 Tot	8:45	uur	is	er	gelegenheid	om	nog	wat	te	drinken.
•	 Om	9:00	uur	zal	de	dag	geopend	worden,	waarna	we	vertrekken.
•	 Onderweg	zijn	er	diverse	rustpauzes	en	zal	er	voor	voldoende	eten		

en	drinken	worden	gezorgd	(u	hoeft	dus	in	principe	zelf	niets	mee		
te	nemen).	Uiteraard	zal	er	bij	één	of	meerdere	rustpauzes		
gelegenheid	zijn	voor	toiletbezoek.

•	 Tijdens	de	rustpauzes	is	er	ook	een	voorziening	om	uw		
elektrische	fiets	op	te	laden.

•	 Om	ca.	17:00	uur	hopen	we	weer	te	arriveren	in	Hendrik-Ido-
Ambacht,	waar	we	de	dag	gezamenlijk	in	het	kerkgebouw	zullen	
afsluiten.

•	 Het	fietsen	in	een	grote	groep	is	uiteraard	niet	zonder	risico.	Om	
alles	zo	goed	mogelijk	te	laten	verlopen	zijn	er	verkeersregelaars,	
EHBO-ers	en	is	een	fietsenmaker	aanwezig.

•	 Vindt	u	het	fietsen	naar	het	verzamelpunt	in	Hendrik-Ido-
Ambacht,	naast	de	75	km.	van	de	tocht,	teveel	van	het	goede	en	
heeft	u	geen	vervoer?	Als	u	dit	aangeeft	bij	de	inschrijving		
nemen	wij	contact	met	u	op	om	de	mogelijkheden	te	bespreken.

MBACHTADMINISTRATIES 

Prins Hendrikstraat 19
3341 XR Hendrik Ido Ambacht
T  06-43699679
E  info@ambachtadministraties.nl 
 I  www.ambachtadministraties.nl

Financiële administratie voor 
kleine zelfstandigen en particulieren

Jaarrekeningen,  debiteurenadministratie, administratie  PGB-houders, 
BTW- aangiften en inkomstenbelasting, administratie VVE, advisering, etc.

nu 3 maanden
            

                        
op uw basisadministratie

kijk snel op onze site voor meer informatie

 25     korting
%
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O r g a n i s a t i e k o s t e n - s p o n s o r s

      Perfectkeur®

       Het oog van de 
                meester

Bouwtechnische keuringen en 
       asbestinventarisaties
      bij aan- en verkoop van woningen

Bel nu gratis

0800-0900200
www.perfectkeur.nl
info@perfectkeur.nl

013000 Adv. 148x104_liggend.indd   1 06-03-13   08:25

De	organisatiekosten	van	de	fietstocht	worden	gesponsord	door	deze	bedrijven. Dankzij	hen	is	het	mogelijk	de	gehele	opbrengst	over	te	maken	naar	de	beide	stichtingen.



1110

Puzzel

Hieronder	een	aantal	vragen	waarvan	u	het	antwoord	kunt	vinden	in	dit	boekje.		
Lever	de	uitkomst	in	via	info@jamfietstocht.nl	of	bij	een	van	de	bestuursleden.

Oplossing:	............................................................?

HJ
Media Groep

ontwerp  |  fotografie  |  internet  |  drukwerk  |  redactie  |  dBase opmaak  |  print

www.hjmediagroep.nl

Onderscheidend tot in detail!

VERBOUW
NIEUWBOUW

HOOGWERKERSERVICE

WONINGAANPASSING
BOUWADVIES
ONDERHOUD

De Plaats 28, 3342 GL Hendrik Ido Ambacht, T 078-6847592 
F 078-6847593 M 0628235580, E-mail treurebouw@hetnet.nl

AANNEMERS & TIMMERBEDRIJF
G.TREURE & ZN.

06-14 555 698 
Marco Verheij (niet op zondag) 

 
 
 
 
  

Auto’s Bij Verheij is gespecialiseerd in kleine zuinige 
personenauto’s, die doorgaans bij een dealer worden 
gekocht zodat de gehele historie van de auto bekend is. 
 
Auto’s Bij Verheij heeft geen showroom of 
wachtruimte, maar gaat voor goede service en scherpe 

prijzen. De auto’s staan zowel in Oud-Beijerland als Papendrecht.  
U kunt de voorkeur van locatie aangeven. 
 
Auto’s Bij Verheij berekent geen afleveringskosten  
of andere bijkomende kosten.  
 
Auto’s Bij Verheij  
Wiardi Beckmanstraat 2, 3262 VP  Oud-Beijerland 

E-mail: info@bijverheij.nl  /  Website: www.bijverheij.nl 

Noem de slogan van de JAM-fietstocht d o e l g e r i c h t o p d e f i e t s

Voor welke voorziening van Adullam fietsen we dit jaar? Z u i d e r h e i m

Welke taal wordt gesproken in Zimbabwe? N d e b e l e

Noem de enige adverteerder uit Hardinxveld-Giessendam D e n H e r t o g

Wie verkoopt ook levensmiddelenmanden? P l a i s i e r

Wat doet Goedeboeken naast in- en verkoop nog meer? T a x a t i e

Welke winkel is de laatste dinsdag van de maand gesloten? t K r u i d e n h u i s

Waar kunt u terecht voor o.a. bonbons? C a n d y s h o p

Wie verkoopt kinderkleding? A n e m o o n

Noem de slogan van M.J. Spek Timmerbedrijf P r e c i s i e w e r k i n h o u t

In welke plaats is Hazejager Schilderwerken gevestigd? A l b l a s s e r d a m

Waar was de eerste stop tijdens de vorige fietstocht? B e r g s e b o s

Welk bedrijf heeft dit boekje gedrukt? H J M e d i a g r o e p
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Plaisier
Uw zuivelkoerier!

melk - boter
kaas 

eieren - dranken

Ook voor 
levensmiddelenmanden

Pruimendijk 180
2989 AL  Ridderkerk
Tel. 078-6812534 / 

06-22203600

Doelen 
 
We hopen ook dit jaar met uw steun een financiële bijdrage te leveren aan de Stichtingen 
Adullam en Mbuma.  

Beweging is voor een ieder goed. Des te meer nog voor de bewoners en deelnemers van de 
Stichting Adullam. Uit universitair onderzoek is namelijk gebleken dat het ervaren van de 
noodzaak om te bewegen zo goed als gemist wordt bij de overgrote meerderheid van de 
gehandicapten. Daarom hopen we dit jaar een duofiets met trapondersteuning aan te 
schaffen voor locatie Zuiderheim in Puttershoek, zodat voor een groot deel van hen 
bewegen in de buitenlucht mogelijk wordt.  

De Stichting Mbuma heeft in Zimbabwe o.a. het kinderhuis Thembiso. Met de opbrengst van 
onze jaarlijkse fietstocht willen we een financiële bijdrage leveren aan de vertaling van de 
Bijbel en diverse kinderboeken in de Ndebele taal. Dit is de taal die in een deel van Zimbabwe 
wordt gesproken. Door deze vertalingen kunnen volwassenen en kinderen ook het Woord van God in 
hun eigen taal lezen. 

Bedankt alvast voor uw steun in welk opzicht dan ook.  

 

 

Doelen

We	hopen	ook	dit	jaar	met	uw	steun	een	financiële	bijdrage	te	leveren	aan	
het	werk	van	de	stichtingen	Adullam	en	Mbuma.	

Adullam:
Beweging	is	voor	een	ieder	goed.	Des	te	meer	nog	voor	de	bewoners	
en	deelnemers	van	de	Stichting	Adullam.	Uit	universitair	onderzoek	
is	namelijk	gebleken	dat	het	ervaren	van	de	noodzaak	om	te	
bewegen	zo	goed	als	gemist	wordt	bij	de	overgrote	
meerderheid	van	de	gehandicapten.	Daarom	hopen	we	dit	
jaar	een	duofiets	met	trapondersteuning	aan	te	schaffen	voor	
locatie	Zuiderheim	in	Puttershoek,	zodat	voor	een	groot	deel		
van	hen	bewegen	in	de	buitenlucht	mogelijk	wordt.	

Mbuma
De	Stichting	Mbuma	heeft	in	Zimbabwe	o.a.	het	kinderhuis	Thembiso.	Met	de	opbrengst	van	onze	
jaarlijkse	fietstocht	willen	we	een	financiële	bijdrage	leveren	aan	de	vertaling	van	de	Bijbel	en	diverse	
kinderboeken	in	de	Ndebele	taal.	Dit	is	de	taal	die	in	een	deel	van	Zimbabwe	wordt	gesproken.	Door	
deze	vertalingen	kunnen	volwassenen	en	kinderen	ook	het	Woord	van	God	in	hun	eigen	taal	lezen.

Bedankt	alvast	voor	uw	steun	in	welk	opzicht	dan	ook.	
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        Hol Installatietechniek         
Veenweideweg 9   Nieuw-Lekkerland   ☎ (0184) 68 33 00  Fax (0184) 68 45 58

e-mail: algemeen@holbv.nl     internet: www.holbv.nl

■  Verwarming
■  Loodgieterswerk
■  Sanitair
■  Luchtbehandeling
■  Koeltechniek
■  Regeltechniek
■  Dak- en zinkwerk

Uw installateur voor: 

hollandse zorgvuldigheid...



 

N
u ook gevestigd in Sliedrecht!

 

Bijbels 
Theologie 
Rom

ans 
Kinderboeken 
Cd’s 
W

enskaarten 
Israëlproducten 

Altijd 
aanbiedingen in  
alle categorieën 

Ruim
 250 m

2 

Kerkbuurt 30 

         Kerkbuurt 30   Sliedrecht  |  Van Baerlehof 40   Hendrik-Ido-Am
bacht 

                                                               078-6816867   |  info@
goedeboeken.nl 

Inkoop  |   verkoop  |   taxatie 

W
ebshop: 


