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1 Voorwoord
Beste DrômeTour deelnemers en
belangstellenden. Ik weet niet hoe het bij jullie
gaat, maar ik ben een groot liefhebber van de
feestdagen in december. Te beginnen met
Sinterklaas. De goedheiligman is bij ons van
harte welkom. Het sfeervolle met de
cadeautjes, de gedichten, spannend en leuk.
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Mijn gedachten gaan ook over de cadeaus die
ik kreeg. Eén cadeau sprong er voor mij uit.
Een prachtig fotoboek met de titel
5 jaar DrômeTour.
Sinterklaas, heel veel dank!
Beste mensen, kijk in de DrômeTour week van
2017 gerust even in het boek.

Wim van de Kant, voorzitter.

Ook kerstmis en oud en nieuw vind ik heerlijk
om te vieren. Uitgebreid tafelen met elkaar,
de oliebollen en appelflappen, etc.
Tussentijds en na al het feestgedruis ga ik
graag wat fietsen. Goed ingepakt en genietend
van de frisse winterlucht. Vaak laat ik dan mijn
gedachten wat gaan en mijmer ik bijvoorbeeld
over de DrômeTour of de Drôme met zijn
fraaie kastelen.
Voorpagina fotoboek 5 jaar DrômeTour

2 Veel aanmeldingen
Voor de DrômeTour 2017 is, net als bij de
editie van vorig jaar, veel belangstelling. Het
aantal inschrijvingen ligt met circa negentig
deelnemers nu al veel hoger dan vorig jaar om
deze tijd. Heb je nog belangstelling voor de
editie van DrômeTour2017, wacht dan niet te
lang. Bij 130 deelnemers sluiten wij de
inschrijving.
De Drôme met zijn fraaie kastelen
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Zondag verrassende 70 km route

3 Joël
Welke deelnemer die ooit aan de DrômeTour
heeft deelgenomen kent hem niet? Joël, de
sympathieke eigenaar van camping Le Pilat.
Hij heeft onlangs een zeer zware hartoperatie
ondergaan. We hebben inmiddels van zijn
vrouw Vivian vernomen dat de operatie is
geslaagd. Joël is nu in revalidatie in het
plaatsje Dieulevite. Als je hem een kaartje wilt
sturen dan kan je dat doen via: Camping Le
Pilat - Saint-Ferréol-Trente-Pas - 26110 Nyons

5 Dames wielerkleding

4 Verrassende proloog
Voor de proloog op zondag hebben we een
verrassend nieuwe toertocht in het verschiet,
speciaal voor de 70 km fietsers. We gaan nu
niet vertellen hoe de tocht verloopt. Pas op
zaterdagmiddag 3 juni kunnen de deelnemers
traditie getrouw in hun welkomstpakket de
routes zien.
Voor de DrômeTour wielerkleding is veel
belangstelling. Dit jaar kan er ook dames
wielerkleding worden besteld.
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6 Het materiaal
Bij de DrômeTour gebruiken we veel materiaal om de routes goed uit te zetten. Elke dag met twee
auto’s. Daarin liggen de materialen. De routebordjes zijn uiteraard erg belangrijk. Soms raakt er wat
kwijt. Dit jaar zijn er ongeveer 85 bordjes borden bijbesteld.

Namens het DrômeTour-team fijne feestdagen
en een mooi en sportief 2017 gewenst.

