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D.V. zaterdag 2 juli 2016
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Beste lezer, 

Voor u ligt het informatieboekje voor de komende JAM-fietstocht. Bent u 
benieuwd wanneer deze gehouden wordt, wat het doel is van de fietstocht 
of bent u benieuwd naar foto’s van vorig jaar? Dan wensen wij u veel lees- 
en kijkplezier.  

Dit jaar hopen we op D.V. 2 juli 2016 de fietstocht te fietsen. Verderop in dit 
boekje vindt u informatie over het inschrijven en nog wat praktische informa-
tie over de dag zelf. 

Het doel van de fietstocht is om ook dit jaar weer een mooi bedrag voor 
de stichtingen Adullam en Mbuma te verzamelen. Vorig jaar hebben wij 
met elkaar een bijdrage van € 13.200 kunnen leveren aan het werk van de 
stichtingen Adullam en Mbuma. In dit boekje staat meer informatie over de 
specifieke doelen waarvoor we gaan fietsen.  

Wij hopen uiteraard dat u op D.V. 2 juli 2016 met ons meefietst. Kunt u, 
om wat voor reden dan ook niet met ons meefietsen dan kunt u uiter-
aard 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: NL11INGB0004397123).  

Mede dankzij de inzet en bijdrage van de sponsors, adverteerders, fiet-
sers, en alle vrijwilligers was de fietstocht de afgelopen jaren een groot suc-
ces. Vanaf deze plek willen wij een ieder daarvoor hartelijk bedanken. Ook 
dit jaar hopen we weer op een gezellige en sportieve dag met als resultaat 
een mooie opbrengst voor de beide stichtingen.  

Voor meer foto’s, verslagen en routekaarten van de afgelopen fietstochten 
kunt u een kijkje nemen op onze website www.jamfietstocht.nl.  
Tot weerziens op 2 juli a.s.    

Het JAM-fietstocht comité

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

IBAN:  
NL11INGB0004397123
t.n.v. JAMfietstocht
Hendrik-Ido-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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Inschrijven
•	 U	kunt	zich	tot	D.V.	18	juni	2016	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	spon-
sors 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 verkeers-          
         regelaars, EHBO-ers en is er een fietsenmaker aanwezig.

Algemene informatie

JAM
De JAM fietstocht is ontstaan in 2001 vanuit de 
jongerenclub van de OGG in Hendrik-Ido-Ambacht. 
Vanaf het begin is de opbrengst steeds bestemd voor
de stichtingen Adullam en Mbuma. De afkorting 'JAM' 
staat dan ook voor Jongeren Adullam Mbuma. 

Inmiddels zijn het niet alleen jongeren die meefietsen, 
maar zijn de deelnemers van alle leeftijden; en dat wil-
len we graag zo houden.

Jaarlijks verspreiden we een informatieboekje via een 
aantal kerken in de regio. 
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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
Adullam moet de zorg met steeds minder overheids-
geld organiseren. Hierdoor is het belangrijk de zorg-
verlening met zo min mogelijk middelen mogelijk te 
maken. Adullam investeert in duurzame verlichting en 
vergroot de zelfstandigheid van de cliënten. 

Concreet betekent dit dat er een dagbestedingslocatie 
voorzien wordt van duurzame LED-verlichting en dat 
in de woonvoorziening (Alblasserdam) speciale kook-
eenheden worden gerealiseerd.
Om de zelfstandigheid van bewoners te vergroten, 
worden deze kookeenheden in de woonruimte 
geplaatst. 

Zoals gebruikelijk zullen we de opbrengst 
van de fietstocht van 2016 weer verdelen 
tussen de stichtingen Adullam en Mbuma. 

Hopelijk kunnen wij met elkaar door middel 
van de fietstocht aan onderstaande doelen 
een gedeelte bijdragen!

Mbuma
De stichting Mbuma zal dit jaar het door ons bij elkaar gebrachte 
geld gaan gebruiken voor het weeskinderen tehuis Tembiso in de stad 
Bulawayo. Dit is een noodzakelijk project om de weeskinderen vanuit 
de omgeving van Bulawayo een onderdak te bieden.
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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.

        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...

Sponsors organisatiekosten
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De 15e JAM-fietstocht stond gepland op 4 juli 2015. Maar gelet op de extreem warme 
weersverwachtingen voor deze dag hebben we als comité besloten om de fietstocht te 
verplaatsen naar 22 augustus 2015.  

Eindelijk was het dan zover, op 22 augustus vertrokken we met 54 fietsers vanuit 
Hendrik-Ido-Ambacht. Het was ’s morgens heerlijk weer en het beloofde een mooie dag 
te worden. Na een lang eerste stuk stond in Gorinchem de koffie en thee met wat lekkers 
klaar. Na deze eerste stop door het centrum van Gorinchem verder naar Woudrichem, 
waar de lunchstop gepland stond. Tijdens deze stop was er voor alle fietsers de gelegen-
heid om de kerktoren te beklimmen om van het uitzicht te genieten of rustig in de koele 
kerk bij te komen en naar het orgelspel te luisteren. 

Na deze stop vertrokken we richting de Brabantse Biesbosch. Met de wind in de rug was 
het heerlijk fietsen in het open Biesbosch gebied. Vlak voor de pont naar Dordrecht  
stond de cateringploeg klaar voor de laatste stop. 
Na het maken van de groepsfoto vertrokken we
voor de laatste kilometers om via het centrum  
van Dordrecht en via Zwijndrecht weer bij  
de kerk aan te komen. 

Het resultaat van deze mooie 
dag was een netto-opbrengst 
van € 13.200,-.  

Terugblik fietstocht 2015

= Opbrengst 

= Aantal fietsers

Statistiek:
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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.

0180 - 331600  |  info@hjmediagroep.nl  |  www.hjmediagroep.nl

NATUURLIJK
VERANTWOORD! 

HJ Media Groep is een full-service mediabedrijf waarbij verantwoord 

ondernemen hoog in het vaandel staat. Van het steunen van diverse

goede doelen tot het CO2-neutraal printen van de eigen producties.

Met een professioneel team verzorgen wij uw al uw mediauitingen: 

van briefpapier tot website. 

HJ Media Groep, natuurlijk verantwoord!
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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

Kruiswoordpuzzel

 

 

Nadat alle woorden zijn weggestreept kunt u 
van de overgebleven letters een zin vormen. 
Deze oplossing kunt u tot D.V. 2 juli 2016 
opsturen naar: puzzel@jamfietstocht.nl. Een 
van de goede inzendingen ontvangt een 
leuke attentie! 

  

   

   

   

   

   
 

Actief
Adullam
Bedankjes
Bel
Broodjes
Doelgericht
Dorp
Drinken
Eten
Fietsen
Gezelligheid
Gezin
Inschrijven
Jam
Mbuma

Natuur
Omgeving
Opbrengst
Pauze        
Pet
Pont 
Regen
Samen
Sponsoren
Stad
Tegenwind
Verkeer
Water      
Zon

Nadat alle woorden zijn weggestreept kunt u van de 
overgebleven letters een zin vormen. 

Deze oplossing kunt u tot D.V. 2 juli 2016 opsturen 
naar: puzzel@jamfietstocht.nl. Een van de goede 
inzendingen ontvangt een leuke attentie!

Oplossing .............................................

Streep de onderstaande woorden 
weg. Om u vast op weg te helpen 
hebben we er vast 1 voor u gedaan.
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 Reformatorische boeken voor het hele gezin! 

Webshop:    www.goedeboeken.nl 
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 Ruim 
250 m2 

Nu ook in Sliedrecht! 

Kerkbuurt 30 
3361 BJ  Sliedrecht 
0184-769003 
info@goedeboeken.nl 

 JEUGDBOEKEN 

WENSKAARTEN 
CD’S 

     ISRAËLPRODUCTEN 
      LEESBOEKEN 

     KINDERBOEKEN 
      THEOLOGIE 

      BIJBELS 

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.




