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Vroegboekkorting
Hoewel de inschrijving voor de editie 2019 van de
DrômeTour al in juni afgelopen jaar werd
opengesteld, kan er nog steeds geprofiteerd
worden van de zogenaamde vroegboekkorting.
Normaal betaal je vanaf 1 april een bedrag van €
189,- voor deze prachtige fietsvakantie, schrijf je
evenwel tot en met 31 maart nog in, dan krijg je
tien euro korting en schrijf je in voor slechts € 179,.
Van het inschrijfgeld gaat ook dit jaar weer een
deel naar een goed doel. Voor 2019 is gekozen
voor de Hersenstichting. Het maximale aantal van
130 deelnemers is nog net niet bereikt, dus
belangstellenden kunnen zich nog aanmelden.
Daarnaast is er nog plek bij de maaltijdservice.
Aanmelden? Wees er snel bij wil je tegen
gereduceerde prijs meedoen!

MAART’19

Voorlaatste DrômeTour
Begin dit jaar is een belangrijk besluit genomen om
de toekomst van de DrômeTour. De organisatie
heeft besloten dat in 2020 de laatste en tiende
editie van de DrômeTour wordt verreden.
Tenminste, onder de vleugels van de huidige
vrijwilligers. De datum voor de DrômeTour in 2020
is van zaterdag 30 mei t/m vrijdag 5 juni. Het houdt
in dat wij nu bezig zijn met de organisatie van de
voorlaatste editie. Negen jaar geleden werd deze
fietsvakantie voor het eerst gehouden. Destijds
konden wij 45 enthousiaste deelnemers
inschrijven. In de afgelopen jaren is dit aantal vele
malen verdubbeld en bij de editie 2018 bereikte
wij een record van 135 deelnemers. We hopen dit
jaar opnieuw op dat aantal te mogen uitkomen,
dus maak alsnog gebruik van de vroegboekkorting.
En weet in ieder geval: dit is de voorlaatste editie.

Startplek rit Mont Ventoux
Deelnemers van de DrômeTour 2019 moeten er
rekening mee houden dat de plek waar gestart
wordt voor de rit naar de Mont Ventoux iets is
gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren. Bij
deze 2019 editie wordt gestart vanaf P1 en niet
meer vanaf P7. De nieuwe startplaats P1 ligt net
iets buiten het dorp Bedoin en daarvoor is gekozen
vanwege verkeersveiligheid en andere praktische
overwegingen. Natuurlijk gebruiken we ook dit jaar
de welbekende routebordjes. Voor deze Mont
Ventoux-rit worden die neergezet vanaf het
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moment dat je het dorp Bedoin binnenrijdt. De
startplek P1 is gesitueerd aan de D974, richting
Mormoirin.

MAART’19

een firma die een volledige lijn reinigings-, smeer-,
bescherm- en onderhoudsmiddelen heeft
Ontwikkeld.

Partnerprogramma,

Carpoolen
Een enkele maal krijgt de DrômeTour organisatie te
horen dat er enkele mensen zijn die graag willen
samen reizen met andere DrômeTour-gangers. Zit
je met een vervoersprobleem, of wil je liever
samen reizen met een andere deelnemer, geef dat
van te voren bij ons aan. Dan inventariseren wij
alle wensen en proberen, waar mogelijk,
deelnemers aan elkaar te koppelen wat betreft
hun reis naar en van Frankrijk. Neem contact op via
e-mail: info@drometour.com.

Nevenprogramma
Ook dit jaar hebben we weer verschillende
nevenprogramma-onderdelen. Dit jaar wordt er
naast de fietstochten, een wijnproeverij gehouden
voor de liefhebbers. Verder staat als
nevenactiviteit een jeu du boules-competitie op
het programma. En voor de mensen die
geïnteresseerd zijn in het goed onderhouden van
de fiets is een clinic fietsonderhoud samengesteld.
Deze wordt gegeven in samenwerking met Cyclon,

Natuurlijk zijn partners dit jaar ook welkom en voor
hen zijn er speciale programma’s samengesteld. Op
die manier hoopt de organisatie van de DrômeTour
de fietsvakantie voor hen ook aantrekkelijk te
maken. Op het partnerprogramma prijkt dit jaar
onder andere het olijfmuseum in Nyons. Het
museum is gelegen bij de fraaie Romeinse brug.
Ook wordt er weer in samenwerking met la
Roseraie Drome een doe programma
georganiseerd. Bij beide programma’s is een
uitgebreide Franse lunch inbegrepen. Dus alle
reden om als partner mee te gaan met de
DrômeTour editie 2019.
Succes met de trainingsritjes in je voorbereiding!!

