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D.V. zaterdag 29 juni 2019
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Beste lezers en lezeressen,

Voor  u/jou  ligt een mooi samengesteld boekje waar we trots op mogen zijn. 
D.V. zaterdag 29 juni 2019 hopen we voor de 19e keer weer een prachtige 
tocht van 75 km op de fiets te maken! Op deze manier steunen we de stich-
ting Adullam en Mbuma, mooier kan niet toch?

Maar daarvoor hebben we u/jou wel hard nodig. Schroom niet en schrijft u/
je zich in op; www.jamfietstocht.nl of bel mobiel  06-46575644 (s avonds).

Uiteraard zijn zowel jongeren als ouderen meer dan van harte welkom op 
deze mooie dag! Met elkaar vormen we weer een krachtig en gezellig team!
Het belooft een goed verzorgde dag te worden inclusief eten en drinken. 
Ook EHBO’ ers en verkeersregelaars zijn aanwezig en bij pech onderweg 
hebben we een soort ‘ANWB pechhulp’ aan onze zijde!
Dus vergeet D.V. 29 juni niet te noteren in de agenda, kalender of je mobiel!

Onze dank gaat uit naar alle fietsers, sponsors, vrijwilligers en adverteerders 
die hun steentje hebben bijgedragen aan de vorige fietstocht. We hopen 
ook dit jaar weer op uw en jouw hulp te mogen rekenen met een prachtige 
opbrengst!  Wat leuk dat vorig jaar ook 2 bewoners hebben meegefietst, 
sportief! Een gift overmaken is ook mogelijk, informatie vind je in het colo-
fon. 

Inmiddels heten we 2 comité- leden hartelijk welkom; Gerrit Petersen als 
algemeen bestuurslid en Frans Gerrets hoopt de functie van voorzitter te 
vervullen. Verderop in het boekje zullen zij zich voorstellen.  
Kees Spek, bedankt weer voor het samenstellen van de flyer en het boekje!

Tot slot lees; Lukas 10 vers 25 t/m 37 over Barmhartigheid en Naastenliefde.  
Een voorbeeld voor ons allen..!

Veel leesplezier, een hartelijke groet en hopelijk tot ziens,
JAM-fietstocht comité.

 

InleidingJAM-fietstocht comité
Correspondentie-adres:
Noord en Landzigt 20
2953 DZ Alblasserdam 
www.jamfietstocht.nl
info@jamfietstocht.nl

IBAN:  
NL11INGB0004397123
t.n.v. JAMfietstocht
_______________________

Comité-leden: 

Frans Gerrets
tel. 06-22936316

Arjen Kreft (Penningmeester)
Tel. 06-15113716

Harm Jan Rozendaal 
tel. 06-38148960

Andrea Gerrets
tel. 06-46575644

Deborah Kreft
tel. 06-19999632

Gerrit Petersen
tel. 06-13636728
 
_______________________

Oplage:
400 st.

Drukwerk:
HJ Media Groep BV
Ridderkerk
______________________

 Volg ons op 
 Facebook 

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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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.

De beste stek voor de lekkerste vis!

Eet smakelijk!
VERSE VIS
GEBAKKEN VIS
MENU’S
BROODJES
SLAATJES

SCHOTELS
GEROOKTE VIS
SUSHI
CATERING
CADEAUCARDS

QUALITY


QUALITY

Hoogstraat 85   |   4251 CK  Werkendam   |   t 0183 501 622

www.myvisstek.nl

  DE VIS VAN MYVISSTEK IS ALTIJD VERS

  ONZE VIS IS VOOR U HEEL GEZOND

  WIJ STREVEN NAAR TOPKWALITEIT

  WIJ HEBBEN EEN PASSIE VOOR HYGIENE

  ONZE VIS IS DUURZAAM (MSC-KEUR)
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Inschrijven
•	 U	kunt	zich	tot	D.V.	15	juni	2019	inschrijven	voor	de	 

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

U kunt ook bellen naar 06-46575644 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 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. 

AH hoveniers & bestratingen
T 078 6816410 

Nijverheidsweg 62 | 3341 LJ Hendrik Ido Ambacht 

www.ahhoveniers.nl | www.ahbestratingen.nl 

Info@ahhoveniers.nl | Info@ahbestratingen.nl

‘‘Gedreven door passie 

en vakmanschap’’

JONG. 
DYNAMISCH.
VAKKUNDIG.

  

  

Noordweg 19 
3336 LH Zwijndrecht 
06-27503126 
nugterenautoschadeherstel@hotmail.com 



98

Adullam gehandicaptenzorg
Stichting Adullam biedt zorg en begeleiding aan mensen met een verstandelijke beperking. Adullam 
biedt bewoners, deelnemers en logés een zinvolle dagbesteding zodat het gewone leven zoveel 
mogelijk ervaren kan worden. In 2019 staan opnieuw diverse projecten op stapel om het aanbod 
uit te breiden. 
Passend bij de mogelijkheden van de zorgvragers wordt bewegingsmateriaal aangeschaft. Met de 
opbrengst van de JAM fietstocht kan een gedeelte van deze aanschaf worden bekostigd. 

De doelen
Evenals in de voorgaande jaren zal de 
opbrengst van de JAM fietstocht worden 
verdeeld over twee goede doelen, de stichting 
Mbuma zending en de stichting Adullam. Om u 
een beeld te geven waarom 75 kilometer wordt 
gepeddeld stellen wij deze aan u voor.

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

Mbuma zending
De Mbuma zending verricht al honderd jaar zendingswerk in het plaatsje Mbuma en omgeving in 
Zimbabwe. De Nederlandse stichting Mbuma ondersteund deze zending. Het betreft voornamelijk 
zendingswerk op het gebied van geestelijke toerusting en medische ondersteuning. Daartoe zijn 
zendingsposten opgezet en zijn er verschillende projecten in Zimbabwe, waaronder enkele scholen, 
een weeshuis en een ziekenhuis. Daarnaast bedrijft men zending in Kenia.
Het deel van de opbrengst bestemd voor de Mbuma zending zal worden besteed voor opbouw van 
de nieuwe Sagonda-kliniek. Deze kliniek is nodig om meer mensen in Zimbabwe toegang te geven 
tot gezondheidszorg. Juist in een land waar vervoersmogelijkheden beperkt zijn is de aanwezigheid 
van een kliniek van levensbelang!
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Woning kopen?
Woning keuren!

 

 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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Wat een prachtige dag om met elkaar de 18e JAM fietstocht te fietsen. 52 fietsers hebben zich 
ingeschreven om met elkaar de tocht te rijden. Nadat Dhr. De Waard met ons de dag heeft 
geopend, starten we de tocht.

Direct bij de start krijgen we als fietsers een veilig gevoel, omringd door verkeersregelaars en  
EHBO’ers rijden we richting de Alblasserwaard. Een prachtige route, onderweg genieten van de 
typische Alblasserwaardse landschappen met riviertjes, boerderijen en natuurlijk de prachtige 
molens.
Onze eerste stop is in Ottoland bij aannemersbedrijf A de Bruijn, erg fijn dat we ieder jaar weer 
geschikte plaatsen kunnen vinden om even bij te tanken en uit te rusten! In Ottoland staat de 
cateringploeg klaar met koffie en heerlijke zelfgebakken lekkernijen. Na de eerste stop fietsen we 
verder de Alblasserwaard door, via Goudriaan langs Meerkerk richting Sluis en Ameide.
Rond 1 uur arriveren we voor een lunchpauze bij de kerk in Langerak, hier krijgen we een heerlijke 
maaltijd. We genieten en rusten uit. We vervolgen onze route langs de Lek. Bij Groot-Ammers 
hebben we de Lekdijk weer achter ons gelaten om een typische Alblasserwaardse Tiendweg te 
volgen, over een deels onverharde weg, dwars door de polder richting Nieuw-Lekkerland.

In Nieuw-Lekkerland worden we bij de firma Hol opgewacht voor de 3e stop, 
Inmiddels is de temperatuur opgelopen naar een graad of 25.  Bij de firma 
Hol maken de meeste fietsers dankbaar gebruik van de heerlijke, 
door airco gekoelde bedrijfsruimte. Waarna de route weer ver-
volgt wordt, langs de Molens van Kinderdijk. Hier worden 
we als groep regelmatig enthousiast aangemoedigd en 
gefotografeerd door alle buitenlandse toeristen.

Terugblik fietstocht 2018
Eenmaal veilig aangekomen bij de kerk wacht ons een 
heerlijk ijsje en kijken we dankbaar terug op een tocht van 75 km, 
met een aantal lekke banden, maar gelukkig zonder ongelukken. 
Dankbaar	mochten	we	 aan	 het	 einde	 van	 de	 dag	 de	 prachtige	 opbrengst	 van	 €8000,-	 euro	
bekend maken, waarvan de opbrengst word verdeeld tussen de stichtingen Adullam en Mbuma.
Iedereen die zijn of haar bijdrage aan deze prachtige dag heeft geleverd, zeggen we via deze 
weg nogmaals hartelijk dank!
Een uitgebreide foto reportage van deze mooie dag is te vinden in het fotoalbum op de website.
Een hartelijke groet van het JAM- fietstocht comité.
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   • BreevaartBouw 

  • Paulusweg 123 

     • 3341  CV 

       • Hendrik Ido Ambacht 

    • Tel: 0628967548 

• E-mail: info@breevaartbouw.nl 

 De specialist voor al uw bouw– en  

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

Frans Gerrets 
Mijn naam is Frans Gerrets, getrouwd met Andrea Gerrets-Slagboom 
en samen hebben we 2 jongens. Leon is 8 jaar en Lars hoopt net na 
de fietstocht  zijn 5e verjaardag te vieren! We wonen in Hendrik Ido 
Ambacht, in een heel gezellige buurt.
Ik werk als onderhoud/service monteur bij Klimaatservice Holland B.V.  
Hierbij werk ik aan de technische klimaatinstallaties van de politiebu-
reaus in de regio Den Haag.  Naast mijn werk zet ik mij in voor de EHBO 
vereniging van H I Ambacht als gediplomeerd hulpverlener.
Ik zie uit naar de komende fietstocht met elkaar  en hoop het comité te  
versterken als voorzitter

Gerrit Petersen 
Mijn naam is Gerrit Petersen en sinds 1986 woonachting in  
Hendrik Ido Ambacht. Gehuwd in 1982 met Alie en dagelijks werk-
zaam op de afdelingen financiën en salarissen bij Driestar-educatief 
te Gouda.  Sinds kort hoop ik ook mee te werken aan het comité 
van de JAM-fietstochten in onze mooie Zuid-Hollandse landschap 
om op deze wijze een klein schakeltje te zijn voor de goede doelen 

Adullam en Mbuma. Dit alles in afhankelijkheid van de Heere. 
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 604301 

 

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! 
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