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Voorwoord
Het evenement ligt alweer enige maanden
achter ons, maar de achtste editie van de
DrômeTour is een flink succes geworden.
Van verschillende deelnemers en partners
kregen wij ter plaatse al de complimenten
voor de organisatie, maar ook na de
fietsvakantieweek kwamen goede reacties
tot ons. Wij willen alle lof hierbij direct
doorgeven aan het vrijwilligersteam dat
ons ook dit jaar weer uitstekend ter zijde
stond. Mensen die eraan meegewerkt
hebben dat deze achtste editie succesvol
is verlopen, hierbij onze welgemeende
dank voor jullie inzet.
Organisatie DrômeTour
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Hospice Alteveer
Ook dit jaar was er aan de DrômeTour
weer een goed doel gekoppeld. Het
Hospice Alteveer in Assen heeft van onze
organisatie onlangs een bedrag gekregen
dat door alle deelnemers aan de
DrômeTour bijeen gefietst is. Het hospice
ontving een geldbedrag van 2563 euro en
dat geld werd op symbolische wijze in
ontvangst genomen door de voorzitter van
de Vrienden van het hospice, de heer
Erwin Akkerman en door Wim Bosch
penningmeester van de Vrienden van het
hospice. Het geld wordt benut voor het
noodfonds, voor mensen die de opvang in
een hospice niet zelf kunnen bekostigen.
Maar ook komt een deel van het bedrag
ten goede aan activiteiten voor de
zeventig vrijwilligers van het hospice. Zij
staan het gehele jaar klaar voor de
terminaal zieke bewoners.
Nieuw goed doel
Het hospice Alteveer in Assen is de
afgelopen twee jaren bedeeld met een
donatie van de DrômeTour, in 2019 zal
een ander goed doel een bijdrage
ontvangen. Gekozen is voor de
Hersenstichting. Eén op de vier mensen
heeft een hersenaandoening en dat zet je
leven op z´n kop. Gekozen is om het geld
ten goede te laten komen aan de
onderzoeken naar de ziekte Alzheimer.
Geld voor onderzoek naar deze
hersenziekte is nog steeds hard nodig en
daarom wil de DrômeTour dit doel graag
steunen.
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Editie 2019
Gezien het succes van de achtste editie,
heeft de organisatie besloten dat er een
negende DrômeTour komt. Die staat al
gepland en wel van 1 tot en met 8 juni
2019. Noteer dus die datum alvast,
wanneer je mee wilt doen. Opnieuw is
camping Le Pilat in Saint-Ferréol-TrentePas de uitvalsbasis voor alle ritten. Naast
een mooie week voor de fietsers zullen we
ook weer twee dagen een leuke activiteit
voor de niet fietsende (partners)
organiseren. In de volgende nieuwsbrief
hier meer over. Inschrijven voor deze
negende DrômeTour kan nu al via onze
website DromeTour.com. Het maximum
aantal deelnemers is ook voor 2019 op
135 fietsers gesteld. Dus wanneer je zeker
wilt zijn van deelname, schrijf je in.
inschrijf Link
Routes
Zeker is dat in 2019 in de route een deel
van de Roanne wordt opgenomen. Dat
gebied is ook al tijdens enkele eerdere
edities bezocht. Het dal van de Roanne is
een geweldig gebied om in te fietsen. De
goed getrainde wielrenner/ster komt daar
volledig aan zijn of haar trekken met
mooie uitdagende routes. De tocht van
100 kilometer zal onder meer door dit dal
voeren. Maar ook voor de fietsers van de
40 en 70 kilometer routes worden weer
mooie gebieden gezocht.
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Wielerkleding
Om opnieuw goed voor de dag te komen
als grote tourorganisatie wordt voor 2019,
net als voorgaande jaren, gekozen voor
een nieuw wielertenue. Door
samenwerking met de firma Bioracer, een
van de grootste fabrikanten van
wielerkleding, is een nieuw design
gemaakt, speciaal voor de DrômeTour
2019. De kleur is in 2019 voornamelijk
blauw, een speelse verwijzing naar de
prachtige blauwe Franse lavendelvelden.
Het wielertenue is bij de inschrijving direct
mee te bestellen. Voor slechts 105 euro
heb je een volledige set wielerkleding:
koersbroek en koersshirt.

Foto’s
Natuurlijk willen veel deelnemers nog
even de sfeer van de afgelopen
DrômeTour herbeleven. Dat kan. Wij
hebben als organisatie van onze eigen
fotografen veel beeldmateriaal ontvangen,
maar ook deelnemers hebben veel foto´s
aan ons gestuurd. Jullie kunnen een
selectie van al die foto´s bekijken via onze
website en onze facebookpagina.

