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Voorwoord
Het is bijna zover. Ons zesdaagse fiets vakantie evenement de DrômeTour gaat over ruim
een week van start. Wij zien er weer met veel
pleziernaar uit. Voor ons is het een thuiskomen in Zuid-Frankrijk. Een plek waar we
elke keer weer genieten. Een week fietsen in
het fraaie Drôme- Provençaalse en ook een
dag in het departement Vaucluse met zijn
Mont Ventoux.

De Mont Ventoux

We zien dat niet alleen wij hiervan genieten,
want ook dit jaar mogen we weer vele oud
deelnemers ontmoeten. Deelnemers die vaker
terugkomen. We mogen ook veel nieuwe
deelnemers begroeten. De verhouding oud en
nieuw is ongeveer fifty-fifty. Circa 120 wielrenners doen dit jaar mee. Zoveel hebben we
tot nu toe niet gehad. We zijn benieuwd hoe
het gaat. In elk geval is ons team uitgebreid en
komen we nu op tien personen uit die de
organisatie in goede banen gaan leiden. “

Het welkomstpakket
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Zo’n zin in deze week”, dat horen we vaak nu
de tijd nadert . De welkomstpakketten zijn
ingepakt, de laatste afspraken gemaakt. Ja wij
zijn er klaar voor. En ja, wij hebben er ook
weer heel veel zin in. Elkaar te ontmoeten,
met elkaar te fietsen en puur te genieten in
een geweldige ambiance. Het DrômeTourteam wenst alle deelnemers, al dan niet vergezeld van partner, een goede heenreis toe.

Bonvoyage!

Wim van de Kant, voorzitter

Shoma
De stichting DrômeTour sponsort de Stichting
Shoma dit jaar weer. Zoals je kunt lezen in de
berichten die de deelnemers zijn toegestuurd
wordt er hard gewerkt aan de ontwikkeling
van goede scholen en goed onderwijs. Klaas
en Betsie Niestijl, trouwe DrômeTourfietsers
van het eerste uur, hebben samen met hun
kinderen Shoma op gericht. Ze steken hier
met hart en ziel enorm veel tijd in. Naast de
bijdragen van de stichting DrômeTour zou het
mooi zijn dat er nog meer ondersteuning
komt, al dan niet in financiële zin. Klaas en
Betsie zijn dit jaar ook weer als deelnemer bij
de DrômeTour van de partij. De stichting
DrômeTour geeft ze graag een podium voor
het goede werk wat ze doen. Dus steun Klaas
en Betsie met hun prachtige werk in Tanzania!
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Massage
Net als vorig jaar kan men ook dit jaar weer
zich laten masseren. Bij de massagetent zullen
de tijden en prijzen opgehangen worden. De
opbrengsten van de massage activiteiten gaan
naar het goede doel Shoma.
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aan om niet de afslag 17 Valence-Sud (Zuid) te
nemen. Deze weg naar St-Ferreol-TrentePas/Camping Le Pilat is een bochtige weg en
met caravans lastig te rijden. Beter is het om
over de snelweg door te rijden naar afslag 18
Montélimar-Sud. Bij deze afslag ga je van de
snelweg af. Bij de eerste rotonde ga je niet
naar Montélimar, maar naar het zuiden
richting Bollène Pierrellatte circa twee
kilometer over de N7. Daarna ga je over de
rotonde linksaf en over het viaduct / de
snelweg naar Grignan, Grilon, Valreas, Nyons.
Na Nyons ga je over de D94 en later de D70
naar St-Ferréol-Trente-Pas/Camping Le Pilat.

Het peloton in de beklimming

Ventoux
Zoals eerder afgesproken zouden we er alles
aan doen om de film Ventoux te tonen als
onderdeel van het bijprogramma. Dat nu gaat
gebeuren. Op donderdag zal twee keer de
film Ventoux getoond worden. De film
Ventoux is gebaseerd op het boek van
schrijver Bert Wagendorp.
Informatiebulletin
Ongeveer tegelijk met deze nieuwsbrief 6.4
wordt ook het informatiebulletin naar alle
deelnemers verzonden. Wij adviseren het
informatiebulletin goed door te lezen. Het
informatiebulletin tref je ook aan in het
welkomstparket als hard-copy. Printen is dus
niet nodig.

Afdalen

Caravanrijders opgelet
De mensen die met een caravan over de
A1/E15 naar de DrômeTour komen, raden we

DrômeTour ook op
twitter en Facebook

================
DrômeTour wielerkleding te koop
Opbrengsten voor Shoma

Er zijn van eerdere DrômeTour edities nog
wielershirts en –broeken te koop. Deze
worden bij opbod verkocht. De opbrengsten
komen ten goede aan Shoma. Tijd en plaats
wordt nog medegedeeld op de prikborden en
via het Tour journaal.
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DrômeTour wielerkleding 2016
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Laatste nieuws!
Wijnproeverij gaat door!
Even leek het er op dat de inmiddels traditionele wijnproeverij niet door zou gaan. In
het informatiebulletin wordt dit aangename
bijprogramma daarom niet aangekondigd.
Gelukkig kunnen we dankzij de cave van
Coriancon genoeglijk aan diverse wijnen gaan
nippen. De wijnproeverij is dinsdag en begint
om 18.00 uur op het terras bij het meetingpoint.

Onze sponsors en adverteerders
Camping Le Pilat
Adop financiële administratie
Multa Bedrijven Printservice
Anjo Jager Fietsen
La Roseraie-Drôme chambres et gites
Forte sportswear
Woontheater Eclips
Er kan nog (bij)besteld worden! Levering
is dan na de DrômeTour.

_________________________

Achilles Qliniek
Cycle Bouchoneau
Enexis
Hameau de Valouse Hotel appartement

Zie ook www.dekaleberg.nl
voor al het nieuws over de
Mont Ventoux en actuele
informatie over brandstoftekort in Frankrijk

Camping le Chambron
Hotel L’ Eygues

Adres stichting DrômeTour
Ulohof 51,
9401 HC Assen
T. +31 (0) 6 21468157
www.drometour.com
info@drometour.com

