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Beste lezer, 

Je agenda, kalender of vertrouwde mobieltje al bij de hand? We naderen 
weer een sportieve, doelgerichte en bovendien; een heel gezellige dag op 
D.V. zaterdag  8 juli 2017. Met elkaar willen we opnieuw een prachtige route 
rijden voor de goede doelen Adullam en Mbuma! We houden van 
verrassen....dus waar de rit naar toe gaat? Het wordt onze 17e fietstocht, 
wat  ieder jaar weer een hoogtepunt is voor de zomervakantie.  Weet je 
eigenlijk waar de letters JAM voor staan? Op pagina 7 lichtten we dit toe.

Helaas hebben we afscheid genomen van onze bestuursleden Inge van de 
Breevaart en Elza Verweij. Zij stoppen met hun functie binnen het JAM- 
fietstocht comité. Hun jarenlange inzet hebben we zeer gewaardeerd en we 
bedanken ze van harte voor al het werk wat ze met enthousiasme uitge-
voerd hebben! En daarbij zal Dianne Poolman helaas haar functie ook gaan 
neerleggen, wanneer ze D.V . in september hoopt te gaan trouwen. Dianne, 
ook jij hartelijk bedankt voor al jouw inzet en betrokkenheid. Het was een 
prettig teamwork met elkaar. Dus we zoeken nog een vrouwelijk comité lid 
om haar plek op te vullen na dit seizoen. Lijkt het je leuk om mee te helpen 
met het organiseren van de volgende fietstocht? We horen graag van je! 
Inmiddels hebben we een aantal nieuwe comité leden welkom geheten, die 
zich verderop in het boekje voorstellen. 

Alle  fietsers, sponsors, adverteerders, vrijwilligers die hun steentje hebben 
bijgedragen aan deze fietstocht; hartelijk bedankt! We hopen ook dit jaar 
weer op een mooie opbrengst! Dus beste jongeren onder ons, eerst nog 
even leren voor school en misschien wel het examen en dan heerlijk uitbla-
zen op de fiets! Vergeet niet om in te schrijven, dat kan via de website of 
één van de comité leden. Uiteraard zijn ook de wat ouderen onder ons van 
harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze fietstocht.  Fijn om ieder jaar 
een variatie aan leeftijden enthousiast te zien fietsen! Een gift overmaken 
of fietsers sponsoren is ook mogelijk om een bijdrage te leveren aan deze 
fietstocht!

Een hartelijke groet en graag tot ziens, 
                                             JAM- Fietstocht comité

InleidingJAM-fietstocht comité
Correspondentie-adres:
Ds.B.Toesplein 5
2953XW Alblasserdam
www.jamfietstocht.nl
info@jamfietstocht.nl

IBAN:  
NL11INGB0004397123
t.n.v. JAMfietstocht
_______________________

Comité-leden: 

Arjan Molendijk
tel. 078-6822666

Harm Jan Rozendaal 
tel. 06-38148960

Andries de Jong
tel. 06-14982904

Kees Spek
tel. 0184-700124

Dianne Poolman
tel. 06-49498109

Andrea Gerrets
tel. 06-46575644
_______________________

Oplage:
1000 st.

Drukwerk:
HJ Media Groep BV
Ridderkerk
______________________

 Volg ons op 
 Facebook 
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Inschrijven
•	 U	kunt	zich	tot	D.V.	24	juni	2017	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. 

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

SA. SPEK
timmerbedrijf



98

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
Met name bij zorgvragers of groepen die een intensievere hulpvraag hebben, is extra begeleiding 
zeer wenselijk om zoveel mogelijk nabijheid te kunnen bieden. Dit zorgt voor een hogere veiligheids-
beleving van zowel de zorgvragers als de medewerkers. Vanuit de overheid komen deze gelden niet 
beschikbaar, omdat dit te maken heeft met de groepssamenstellingen of de situatie op de locatie, 
waardoor Adullam kiest voor dubbele nachtdiensten. 
Concrete doelen voor 2017:
•	 Extra begeleiding wordt geboden aan zorgvragers en/of  

bewonersgroepen met een intensieve begeleidingsvraag.
•	 Extra nachtaanwezigheid wordt waar nodig geboden,  

waar dat vanuit de reguliere bekostiging niet mogelijk is.

Zoals gebruikelijk zullen we de opbrengst van 
de fietstocht weer verdelen tussen de stich-
tingen Adullam en Mbuma. Zoals ieder jaar 
vragen we aan beide stichtingen een concreet 
doel waar ons geld aan besteed kan worden. 
Hieronder de doelen voor dit jaar. 

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

Mbuma
De Stichting Mbuma heeft in Zimbabwe o.a. het kinderhuis Thembiso. Daarnaast zijn ze actief in 
de gezondheidszorg en het onderwijs op het zendingsveld.  Met de opbrengst van onze fietstocht 
hopen we dit jaar het Solar project te steunen. Energievoorziening is vanzelfsprekend een belangrijk 
aandachtspunt bij alle voorzieningen op het zendingsveld. Momenteel worden hiervoor dieselag-
gregaten gebruikt welke de nodige liters brandstof verbruiken. Met het Solar project wil de stichting 
Mbuma investeren in een duurzame energievoorziening. De aanschaf van zonnepanelen is natuurlijk 
een zeer grote investering.
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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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Met 73 fietsers vertrokken we vanuit Hendrik-Ido-Ambacht. Het beloofde een mooie dag 
te worden, maar nog maar net onderweg werden we verrast door een kleine regenbui. 
Gelukkig bleef het daarbij en konden we de rest van de dag genieten van de zon. 
We vertrokken in westelijke richting, langs Barendrecht richting Rhoon, waar onze eerste 
pauze gepland stond bij Kasteel Rhoon. Na de eerste koffiepauze vertrokken we richting 
Hoogvliet om daar de Oude Maas over te steken. Windkracht 4 zorgde er wel voor dat het 
fietsen een uitdaging was op sommige vlakke stukken met wind tegen, maar gelukkig had-
den we met name ‘s morgens wind tegen en ‘s middags wind mee. 
Via Spijkenisse, Geervliet en Abbenbroek fietsen we naar Zuidland, waar de lunch klaarstond. 
Bij de Stompaardse Plas konden we, heerlijk genietend van de zon, het inmiddels beroemde 
JAM-menu naar binnen werken. 
Vol energie en met de wind in de rug ging het verder richting de pont bij Nieuw-Beijerland. Na 
Oud Beijerland stond het volgende rustpunt gepland, maar middenin Oud-Beijerland hadden 
we wat oponthoud omdat de weg was opgebroken. Dankzij de hulp van de verkeersregelaars 
hadden we snel een alternatieve route. Bij het Natuurcentrum mochten we gebruik maken  
van het terras met uitzicht op de rivier. 
Inmiddels was het eind van de tocht in zicht, 
en eenmaal door de Heinenoordtunnel was 
Hendrik-Ido-Ambacht al snel in zicht. 

Aan het eind van de gezellige dag, 
die heel voorspoedig verliep kon-
den we de mooie opbrengst van 
€	7.500	bekendmaken,	wat	
later gelukkig verhoogd kon 
worden	naar	€	7.800,-

Dit jaar de uitdaging 
om voor wat betreft de 
opbrengst de stijgende lijn 
weer op te 
pakken...

Terugblik fietstocht 2016

= 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

Even voorstellen
Dit jaar verwelkomen we een aantal nieuwe comitéleden. Hieronder stellen ze zich voor. 

Andrea Gerrets
Mijn naam is Andrea Gerrets, getrouwd met Frans en samen hebben we 
2 jongens. Leon is 6 jaar en Lars hoopt net voor de fietstocht  D.V. zijn 
3e verjaardag te vieren! We wonen in Hendrik Ido Ambacht, in een 
heel gezellige buurt. Anderhalve dag per week werk ik in de thuis-
zorg. Altijd bijzonder om zoveel verschillende mensen te ontmoeten 
en ze te ondersteunen waar nodig is. Het geeft voldoening!  Verder 
doe ik sinds kort aan hardlopen, dus ik  train alvast de spieren voor de 
fietstocht! Het is goed om zo nu en dan even geheel te ontspannen en 
te bewegen in de frisse buitenlucht! Verder is winkelen een fijne hobby 
en houd ik erg van gezelligheid creëren met elkaar en creatief bezig zijn. 
Ik zie uit naar de komende fietstocht met elkaar en vind het leuk dat ik hiervoor gevraagd ben, om 
het comité te versterken! Ik zie uit naar de komende fietstocht met elkaar en vind het leuk dat ik 
hiervoor gevraagd ben, om het comité te versterken! 

Tot ziens op D.V. 8 juli 2017

 

Andries de Jong
Ik ben Andries de Jong. Binnen het comité ben ik de nieuwe 
penningmeester. Ik ben geboren en al 25 jaar wonend in  
Hardinxveld-Giessendam en timmerman van beroep.  
Het lijk mij fantastisch om me bezig te houden voor een goed 

doel, en dat samen te kunnen met fietsen maak het compleet. 
We hopen u 8 juli te ontmoeten!

Harm Jan Rozendaal
Mijn naam is Harm Jan Rozendaal nu comitelid van het JAM Fietstochtcomite  i p v deel-
nemer en ik ben 24 jaar oud en hoop voor de fietstocht 25 jaar te worden en ben woon-
achtig	in	het	mooie	dorp	Alblasserdam	en	5	werkdagen	(	soms	als	het	druk	is	zes	dagen)	
in de week werkzaam in het Hoveniersvak en bestratingen vooral, bij AH hove-
niers en bestratingen in Hendrik Ido ambacht en ik heb het daar goed naar 
mij zin en mijn hobby s zijn vogels kijken en natuur in trekken en uiter-
aard fietsen bij jaarlijkse fietstochten voor goede doelen en ik hoop 
op een goede opkomst voor de fietstocht op 8 juli 2017 en uiteraard 
een mooi sponsor bedrag en ik kan niet wachten totdat het zo ver 
is, ik heb er heel veel zin in en kom ook gezellig meefietsen voor het 
goede doel en de gezelligheid, meld u/je dan snel aan?
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Webshop:    www.goedeboeken.nl 
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Kerkbuurt 30 
3361 BJ  Sliedrecht 
0184-769003 
info@goedeboeken.nl 

De grootste keus voor het hele gezin! 

Havenstraat 95

2984 AC  Ridderkerk

T +31 (0)6 14 555 698

E info@bijverheij.nl

I www.bijverheij.nl

Kleine zuinige personenauto’s Lage kilometerstanden Complete onderhoudshistorie

Bezoek onze website bijverheij.nl voor de actuele voorraad!

Fiat 500 1.2 Lounge
Nissan Pixo Acenta
Peugeot 107 XS

2012
2011
2010

48.000 km
31.000 km
35.000 km

airco
airco
5-deurs

€ 8.650,-
€ 5.750,-
€ 4.950,-

Een greep uit ons assortiment:
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