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Fijn dat u de moeite neemt om ons informatieboekje door te lezen. Het is dit 
jaar een bijzonder jaar, het is namelijk de 15e keer dat we een fietstocht van 
75 km organiseren. Mede dankzij al onze trouwe adverteerders hebben we 
dit jaar een extra dik jubileumboekje kunnen laten drukken. Hierdoor kunnen 
we een prachtig verslag laten zien van de afgelopen jaren. We hopen dat u 
het leuk vindt om de foto’s van onze historie 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.

Na 13 jaar hebben wij afscheid genomen van Gerard van de Breevaart als 
bestuurslid. Wij willen hem ook vanaf deze plaats bedanken voor zijn jaren-
lange inzet. We zijn blij dat we Dianne Poolman bereid hebben gevonden om 
ons comité te komen versterken. 

Dit jaar hopen we de fietstocht te organiseren op D.V. zaterdag 4 juli 2015.  
In dit boekje vindt u de nodige informatie over deze fietstocht. Het doel van 
de fietstocht is een mooi bedrag bij elkaar te fietsen voor onze hulpbehoe-
vende medemens. Vandaar dat we al enkele jaren de slogan voeren “doelge-
richt op de fiets”. Het bedrag dat we bij elkaar hopen te fietsen gaat dit jaar 
weer naar de stichtingen Adullam en Mbuma. Verderop in het boekje geven 
we een nadere toelichting voor welke doelen we specifiek gaan fietsen. 

Ook willen we graag de producten en diensten aanbevelen van onze  
organisatiekostensponsors en adverteerders. Via deze weg willen we hen 
bedanken voor hun bijdrage. 

We hopen u D.V. 4 juli te mogen ontmoeten. Kunt u, om wat voor reden 
dan ook, niet met ons meefietsen en wilt u toch graag uw steentje bijdra-
gen? Sponsor dan één van de fietsers of maak een gift over naar het reke-
ningnummer van de JAM-fietstocht (IBAN-nummer: NL11INGB0004397123).

We hopen dat we dit jaar weer een gezellige dag met elkaar mogen heb-
ben en dat we uiteindelijk een mooi bedrag kunnen overmaken naar beide 
stichtingen. Zodat mede hierdoor het werk van de stichtingen zijn voortgang 
kan hebben. We hopen en bidden dat bovenal Gods zegen mag rusten op 
hun werk.
   Het JAM-fietstocht comité

Heeft u kavel op het
oog, of bent u op zoek
naar een nieuwbouw
woning in Alblasserdam
en omstreken? 

Buitenhuis Villabouw ontwerpt, 
ontwikkelt en bouwt voor iedereen
die een woondroom wil waarmaken.
Schrijf u vandaag nog in op 
buitenhuisvillabouw.nl en ontvang
de gratis brochure. ONTWERPEN  -  ONTWIKKELEN  -  BOUWEN 

Realiseer uw woondromen 
InleidingJAM-fietstocht comité

Cornelis Smitstraat 12
2951 AC Alblasserdam
tel. 078-3030278
www.jamfietstocht.nl
info@jamfietstocht.nl

IBAN-nummer:  
NL11INGB0004397123
t.n.v. JAMfietstocht
Nibbelinkstraat 40
3342 VC H-I-Ambacht
________________________

Bestuur: 
Voorzitter
Arjan Molendijk
tel. 078-6822666

Secretaris
Elza Verweij
tel. 078-3030278

Penningmeester
Inge van de Breevaart
tel. 078-7501677

Algemeen bestuurslid
Kees Spek
tel. 0184-700124

Dianne Poolman
tel. 06-49498109
_______________________

Oplage:
1000 st.

Drukwerk:
HJ Media Groep BV
Ridderkerk

Adverteren?  
Mail naar:  
advertentie@jamfietstocht.nl
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Kleine zuinige auto’s  
Scherpe prijzen   
Inruil mogelijk 
  www.bijverheij.nl   
 info@bijverheij.nl   
 06 14 555 698 
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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.

Terugblik 2014
We vertrokken op zaterdag 12 juli 2014 met een grote groep (84 fietsers) vanuit Hendrik-Ido-Ambacht 
richting Kinderdijk, waar we overgevaren zijn. Daarna fietsten we door de Krimpenerwaard naar 
Ouderkerk aan den IJssel, waar we de eerste pauze hadden. Het was deze dag prachtig weer, zon en 
weinig wind. 
We vervolgden onze route langs de Hollandse IJssel richting Gouda, waar we door de binnenstad zijn 
gefietst, langs de Sint Janskerk. Daarna fietsten we langs de Reeuwijkse plassen naar onze lunchstop bij 
de Hervormde kerk van Hekendorp (gemeente Oudewater). Op het kerkplein aan het water stond de 
cateringploeg gereed met broodjes, slaatjes, toetjes, fruit en drinken. Voor de liefhebbers was er de gele-
genheid om de kerk aan de binnenkant te bezichtigen.
Nadat we heerlijk gegeten hadden, stapten we weer op onze fiets om een klein stukje langs de 
Hollandse IJssel via Haastrecht en Stolwijk te rijden. We kwamen aan bij de pont van Bergambacht, waar 
we onze laatste stop hadden. Vervolgens zijn we overgevaren naar Streefkerk. 
Door de polder zijn we via Alblasserdam veilig teruggekeerd in Hendrik- 
Ido-Ambacht.  De dag verliep voorspoedig, zonder ongelukken en 
met weinig lekke banden. 

Alle inspanningen waren opnieuw niet voor niets, want  
ook dit jaar konden we weer een heel mooi netto 
resultaat, namelijk € 13.600,- overmaken naar de  
stichtingen Adullam en Mbuma! We zijn blij dat  
we ook dit jaar weer op de inzet van vele fietsers  
en vrijwilligers en de bijdragen van sponsors en 
adverteerders konden rekenen! 
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Inschrijven:
•	 U	kunt	zich	tot	D.V.	20	juni	2015	inschrijven	voor	de	 

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

U	kunt	ook	bellen	naar	06-22242821	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	sponsorformulier	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 er is een fietsenmaker aanwezig.

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 VVE, 
BTW- aangiften en inkomstenbelasting, advisering, etc.

nu 3 maanden
            

                        
op uw basisadministratie

kijk snel op onze site voor meer informatie

 25     korting
%

Algemene informatie

Jubileum
In het verleden maakten we ieder 5-jarig jubileum  
een enkele reis waarna we met de bus naar het  
beginpunt terugkeerden. Echter, door de toename van 
het aantal fietsers in de afgelopen jaren is het financieel 
niet meer verantwoord om weer met de bus terug te 
gaan. 

Uiteraard	zullen	we	het	jubileum	niet	ongemerkt	voorbij	
laten gaan. We hopen deze dag een speciaal karakter te 
geven, wat past bij een jubileum van 15 jaar! 
We houden dit graag tot D.V. 4 juli als een verrassing!

Wat we wel vast verklappen: iedere 15e inschrijving 
krijgt een leuke attentie!
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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!de beste kwaliteit!

       

     Kom gerust langs
     of neem contact op
     voor meer informatie.

Lekdijk 384  |  2957 VA Nieuw-Lekkerland  
T  0184-683075
E  info@spektimmerbedrijf.nl
 I  www.spektimmerbedrijf.nl

Vraag voor meer informatie in de winkel.

Dam 79, Alblasserdam, Telefoon (078) 69 909 12

Voor een deskundig advies:

  Uw adres vaor   Openingstijden:
- Glutevrije producten
- Groentenabonnement
- Biologisch brood

Maandag:    13:00-17:30
Dinsdag:      GESLOTEN
Woensdag t/m vrijdag:
9:00-12:00 - 13:00-17:30
Zaterdag: 9:00-12:00 - 13:00-17:00

De doelen

Adullam
Wilgenheim zoekt samenwerking met kringloopor-
ganisatie Gain te Nieuw-Lekkerland. Het doel hierbij 
is het laten werken van deelnemers in een kringloop-
winkel en zodoende integratie in de maatschappij 
bevorderen. Vanuit de Wilgenheim werkplaats kunnen 
opgeknapte houten meubels weer verkocht worden 
vanuit de kringloopwinkel. Zodoende is een win-win 
situatie gecreëerd. Een kleine groep deelnemers kan 
voor wisselende werkzaamheden ingezet worden in 
de kringloopwinkel. In het begin begeleid door een 
medewerker, met als groeimodel de begeleiding door 
vrijwilligers van de kringloopwinkel of vrijwilligers via 
Adullam. Faciliteiten die het werken door deelnemers 
in de kringloopruimte nodig maken moeten door 
Adullam	bekostigd	worden.	Te	denken	valt	aan	aan-
passingen toilet, toegankelijkheid van de kringloop-
winkel en andere algemene facilitaire maatregelen. 
Een mooi integratieproject, waar u voor op de fiets 
kunt!

We hopen ook dit jubileumjaar met uw 
steun een financiële bijdrage te leveren aan 
het werk van de stichtingen Adullam en 
Mbuma. Alvast bedankt voor uw steun in 
welk opzicht dan ook.

Mbuma
De Stichting Mbuma heeft in Zimbabwe het Mbuma zie-
kenhuis. Voor de uitbreiding van hun thuiszorgprogramma 
willen ze als hulpmiddel een aantal extra fietsen aanschaffen. In het 
thuiszorgprogramma werken 243 vrijwilligers die in 32 
dorpen thuiszorg verlenen. Het voornemen is om de fietsen te geven aan speciaal getrainde vrijwilligers, 
die hun collega vrijwilligers bijscholen. Inmiddels zijn er uit deze grote groep vrijwilligers 12 getraind. Dit 
jaar zullen er ongeveer 8 nieuwe vrijwilligers getraind worden, zodat het totaal aantal rond de 20 komt 
te liggen. Omdat alle vrijwilligers verspreid wonen over een gebied met 32 dorpen, is een fiets een han-
dig hulpmiddel bij hun werk. We hopen met de opbrengst van onze jaarlijkse fietstocht een financiële 
bijdrage te kunnen leveren aan de uitbreiding van het thuiszorgprogramma in Zimbabwe.
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      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

 

 Visgilde Steehouwer 

 Winkelcentrum de Schoof 

 De Schoof 80 

 3341 EB Hendrik Ido Ambacht 

 Tel: 078 682 53 93 

 www.steehouwer.visgilde.nl 

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

Sponsors organisatiekosten
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Jubileumpagina

01Fietsers: 41
Opbrengst: € 3.630 02

Fietsers: 

42
Opbrengst: 

€ 5.100

03

Fietsers: 

49
Opbrengst: 

€ 6.500

06Fietsers: 
58

Opbrengst: 
€ 7.50007

Fietsers: 

63
Opbrengst: 

€ 8.700

10

Fietsers: 

41
Opbrengst: 

€ 10.000
09Fietsers: 49

Opbrengst: € 10.800

11
Fietsers: 

57
Opbrengst: 

€ 12.500

15
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stocht!

Het hoogste sponsorbedrag 
   was 3050 euro (in 2009)!

   Tot nu t
oe hebben 12
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Trouwe fiets
ers dus! 12

Fietsers: 

76
Opbrengst: 

€ 14.000

de vorige jubilea...

08
Fietsers: 

51
Opbrengst: 

€ 9.500

opbrengst 

overhandigen

13Fietsers: 77
Opbrengst: € 13.200

14Fietsers: 88Opbrengst: € 13.500

05
Fietsers: 
64

Opbrengst: 
€ 7.500

04
Fietsers: 
51

Opbrengst: 
€ 6.600

spaar ze allemaal...

het ging niet altijd vanzelf...

Op deze pagina geven we u een korte terugblik 
op de afgelopen 15 jaren.
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n Mbuma
.

  De fietsers komen zelfs 
vanuit Groede en Houten!
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Plaisier
Uw zuivelkoerier!

Voor particulieren 
en bedrijven

(o.a. kantine bevoorrading)

Ook voor 
levensmiddelenmanden

Pruimendijk 180
2989 AL  Ridderkerk
Tel. 078 - 681 25 34

06 - 222 03 600

Pruimendijk 180, 2989 AL  Ridderkerk
Tel. 078 - 681 25 34 / 06 - 222 03 600

Op alle vragen moet een antwoord gegeven worden  
in de vorm van een cijfer. De antwoorden kun je 
vinden in dit informatieboekje. 
De uiteindelijke oplossing is het antwoord op vraag 
10. Lever de oplossing in via de website of bij één van 
de bestuursleden. Een van de inzenders met het juiste 
antwoord krijgt een leuke attentie. Succes!

1.  Wat is het grootste aantal fietsers dat in een jaar heeft meegefietst? 
2.  Hoeveel vrijwilligers werken in het thuiszorgprogramma van Mbuma? 
3.	 	Tel	alle	cijfers	van	het	IBAN-nummer	van	de	JAM-fietstocht	bij	elkaar	op.	
4.  Na hoeveel jaar heeft Gerard van de Breevaart afscheid genomen als bestuurslid?
5.  Hoe hoog was de opbrengst van de 7e fietstocht? 
6.  Hoeveel kilometer is de fietstocht? 
7.  Hoeveel is de oplage van dit informatieboekje?
8.  Op welke pagina staat de groepsfoto van vorig jaar? 
9.	 	Tel	de	antwoorden	van	1	tot	en	met	5	bij	elkaar	op	en	trek	de	antwoorden	van	6	en	7	er	af.	
10.  Deel het antwoord van vraag 9 door 1000 en tel daar antwoord 8 bij op.

Oplossing: ..........

Cijferpuzzel
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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.
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N
u ook in Sliedrecht! 

Kerkbuurt 30 
3361 BJ  Sliedrecht 
0184-769003 
info@
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