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Voorwoord
Het evenement ligt alweer een tijdje achter
ons. Wij kijken terug op een geweldige week,
met heerlijk weer en een goede sfeer.
Inmiddels is de inschrijving voor de 10de en
laatste editie van de DrômeTour gestart en
het gaat ontzettend hard. Wij voelen ons
vereerd dat nog zoveel mensen met ons mee
willen om voor de laatste keer de DrômeTour
te ervaren. Met wij spreken we natuurlijk
vanuit de gehele organisatie. We doen het
met elkaar en daarom zijn we blij dat we
volgend jaar ook weer kunnen rekenen op
onze fantastische vrijwilligers.
De voorbereidingen voor 2020 gaan weer
starten. We brainstormen over de routes, het
ontwerp van de kleding is bekend. Kortom we
zijn weer bezig en hebben er alweer veel zin
in. In deze nieuwsbrief nemen we jullie mee in
de laatste ontwikkelingen, veel leesplezier.
Sportieve groet van de DrômeTour
organisatie.

Inschrijvingen en maaltijden
Zoals we in het voorwoord al beschreven is de
inschrijving van de DrômeTour 2020 enorm
hard gegaan. Wij hadden dit niet durven
dromen en voelen ons vereerd. In eerste
instantie hebben we besloten geen stop op
het aantal deelnemers te zetten omdat we
iedereen graag nog de prachtige omgeving en
de sfeer van de DrômeTour willen laten
ervaren. Echter zijn wij ons ervan bewust dat
de kracht zit in de kleinschaligheid en
gemoedelijke sfeer. Mocht het heel hard
doorlopen met het aantal inschrijvingen dan
kan het zijn dat we beslissen om toch een
maximaal aantal deelnemers toe te laten. Dit
zullen we dan via mail en social media
communiceren.
Dit succes maakt ook dat de maaltijd services
al vol zitten. De camping heeft niet meer
capaciteit om mensen toe te laten voor de
totale maaltijdservice, de pasta maaltijd en/of
het ontbijt.
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Goede doel
Net als afgelopen jaar is de Hersenstichting
het goede doel voor de DrômeTour, 10% van
de inschrijving gaat naar het goede doel. 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. Afgelopen jaar is er € 1326,00 euro
opgehaald. Dit jaar hopen we nog meer op te
halen. Bij dit doel zit een persoonlijk verhaal,
dat onder andere in onderstaand stuk is
beschreven.

Crowdfunding voor kunstboek DrômeTour
Francisca Tollenaar, beeldend kunstenaar en
echtgenote van een van de deelnemers aan de
DrômeTour heeft een bijzonder boek in
voorbereiding. Het boek gaat over de gouden
momenten die zij schilderend ondervond
terwijl wij al fietsend in de Drôme met
vergelijkbare belevingen
terugkwamen. ‘Gouden momenten in la douce
France’, laat de omgeving vangen in prachtige
schilderijen met citaten van o.a. DrômeTour
deelnemers. Het boek wordt met liefde
opgedragen aan de initiator van de
DrômeTour, Wim van de Kant, die de diagnose
Alzheimer kreeg.
In het voorwoord beschrijft professor R.M.
Droes, hoe kunst een positieve bijdrage levert
aan de kwaliteit van leven, zowel voor
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Alzheimer patiënten als ook voor mensen die
deze diagnose niet kregen. Daarom gaat van
elk verkocht boek € 2,50 naar de Alzheimer
stichting.
Help mee met realiseren van dit prachtige
boek. Hoe? Van 15 oktober tot 15 november
2019 kan je via
https://www.voordekunst.nl/projecten/8803/
doneren. Elke donatie is welkom.
Bij donaties vanaf 100 euro krijg je het boek
na het verschijnen cadeau. En … exclusief voor
deelnemers aan de DrômeTour: Tot 15
november kun je voorintekenen op het boek
en krijg je € 2,50 korting op de verkoopprijs,
d.w.z. 35,- euro per boek i.p.v. 37,50 euro.
Stuur hiervoor een e-mail
aan ftollenaar@hotmail.com onder
vermelding van ‘Voorintekening Gouden
momenten in la douce France’, met naam,
adres en telefoonnummer en het aantal
gewenste exemplaren. Het boek zal rond eind
maart 2020 verschijnen onder voorbehoud
van een geslaagde crowdfunding actie
Meer informatie: zie extra bijlage van de
nieuwsbrief en bekijk het filmpje op facebook.
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Evaluatie
Afgelopen jaar werd de DrômeTour
gewaardeerd met een cijfer van 9,1
gemiddeld. De vernieuwde startlocatie van de
Mont Ventoux was een grote verbetering.
Andere positieve punten waren de mooie
routes en goede sfeer. Voor dit jaar is er de
wens meer informatie te geven voorafgaande
aan het evenement, door middel van
Facebook met korte nieuwsberichten en onze
trouwe nieuwsbrief.

Wielerkleding
Het wielertenue voor 2020 is bekend. Door
samenwerking met de firma Bioracer, een van
de grootste fabrikanten van wielerkleding, is
een nieuw design gemaakt, speciaal voor de
DrômeTour 2020. De kleuren van het tenue is
vooral blauw en groen dat prachtig past in de
franse omgeving. Het wielertenue is bij de
inschrijving direct mee te bestellen. Voor
slechts 105 euro heb je een volledige set
wielerkleding: koersbroek en koersshirt. Het is
ook mogelijk om losse kledingstukken te
bestellen. Graag voor 1 april deze bestelling
doen, zodat het voor de start van de
DrômeTour klaar is.

Blijf fit
Het aftellen naar de DrômeTour 2020 is
begonnen, maar het duurt nog best lang voor
het juni is. Om niet helemaal vanaf nul te
hoeven beginnen komend voorjaar, adviseren
wij je te blijven sporten, ook in de herfst en
winter. Dit hoeft niet perse met fietsen ze zijn.
Ook andere sporten zorgen ervoor dat je je
conditie op peil houdt. Denk bijvoorbeeld aan
hardlopen, spinning, schaatsen, maar ook
fitness of volleybal is goed.
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