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Voorwoord
Nog een paar nachten slapen en dan zijn
we weer in Frankrijk voor de negende
DrômeTour. Zaterdag 1 juni verwelkomen
we iedereen op camping Le Pilat in StFerreol-Trente-Pas. Onze vrijwilligers
zullen alle deelnemers het naar de zin
proberen te maken, zodat ook deze editie
tot een goed einde wordt gebracht. Ook
dit jaar hebben we weer prachtige routes
en een leuk bij- en partnerprogramma.
In deze laatste nieuwbrief voor het
evenement vind je nog enkele
waardevolle tips en wij wensen jullie
alvast een heel goede reis en zien elkaar in
Frankrijk
Joël
Helaas hebben we ook een minder goed
bericht. Vanuit Frankrijk kregen wij het
bericht door dat op 5 mei, op 65 jarige
leeftijd, Joël Clement (de campingeigenaar) is overleden. Joël was al enige
tijd ziek. Vivianne Clement wordt
geholpen op de camping door een
echtpaar Oliver en Valerie. We wensen
hen met elkaar veel steun toe

Mei 2019

Om niet te vergeten
Nog even voor vertrek enkele tips die van
belang zijn.
Zorg dat de fiets in orde is en laat die
eventueel nog nakijken door een expert.
Denk je aan reservemateriaal, zoals
binnenbandjes?
Heb je het juiste verzet op jouw fiets
zitten? Ook voor de bergen?
Hoewel het in de Drôme heel vaak mooi
weer is, willen we toch adviseren ook
warme kleding en een regenjasje mee te
nemen.
Welkomstpakket halen
Wanneer je op camping Le Pilat arriveert
is het verstandig om jouw welkomstpakket
op te halen. Dat kan op zaterdag 2 juni
tussen 17.00 en 19.30 uur op het terras
van de camping. Bij deze nieuwsbrief is
het infobulletin alvast meegezonden. Lees
dit goed door. In het welkomstpakket zit
het infobulletin ook, maar dan in
hardcopy. Zelf printen is dus niet nodig.
Om 19.30 uur verwelkomen de camping
Le Pilat en het organisatieteam de
deelnemers en hun (reis)partners met een
welkomsaperitief.

Jeu de boule
Op zondagmiddag 2 juni is er de
mogelijkheid om mee te doen met het
DrômeTour jeu de boule
toernooi. De camping
heeft extra jeu de boule
ballen, maar heb je zelf ook
een setje vergeet ze dan niet
mee te nemen.
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Routes
De routes voor dit jaar zijn vanaf nu te
downloaden op de site van de DrômeTour.
Deelnemers van 2019 ontvangen een mail
met daarin de gebruikersnaam en het
wachtwoord.
Om ze te downloaden open google
chrome als internetbrowser. Ga
vervolgens naar www.drometour.com –
overige – downloads
(http://drometour.com/imlogin.php?login
status=-3). De routes ontvang je als zipbestand. Dit bestand kan je op de
computer uitpakken en daarna in je
fietscomputer zetten.
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Daarna ga je over de rotonde linksaf en
over het viaduct / de snelweg heen naar
Grignan, Grilon, Valreas, Nyons (vanaf de
snelweg kan je tot Nyons ook Gap op de
borden volgen). Na Nyons ga je over de
D94 en later de D70 via Condorcet naar
Saint-Ferréol-Trente-Pas, aan de
linkerhand is camping Le Pilat.
DrômeTour 2020
In 2020 wordt de tiende en tevens laatste
DrômeTour verreden. De datum voor de
DrômeTour in 2020 is van zaterdag 30 mei
t/m vrijdag 5 juni. Wil je meedoen? Dat
kan. Reserveer de datum alvast in jouw
agenda. Inschrijving gaat 1 oktober open
en deelnemers die zich inschrijven voor 1
April ontvangen vroegboekkorting.
Nu eerst op naar de negende editie.
Succes met de laatste voorbereidingen,
goede reis en tot snel!

Caravanrijders opgelet
De mensen die met een caravan over de
A1/E15 naar de DrômeTour komen, raden
we aan om niet de afslag 15 Valence-Sud
(Zuid) te nemen. Deze weg naar SaintFerreolles-Trente-Pas/Camping Le Pilat is
een bochtige weg en met caravans vooral
lastig om te rijden. Beter is het om over de
snelweg door te rijden naar afslag 18,
Montelimar-Sud. Bij deze afslag ga je van
de snelweg af. Bij de eerste rotonde ga je
niet naar Montelimar, maar naar het
zuiden richting Pierrellatte, circa twee
kilometer over de N7.

