
INFO OCHTEND MT. VENTOUX  
07 mei 2017 



Praktische afspraken 

Dirk Claes



Verblijf

• Les Demeures du Ventoux

• Avenue Majoral Jouve 2015

• 84810 Aubignan

• http://www.lesdemeuresduventoux.com/

• Huisjes van 4 tot 6 personen: ieder krijgt nog 
mail wie/huisje

http://www.lesdemeuresduventoux.com/


De huisjes











Maandag 12 juni

• Voor wie vanaf begin van de week komt, met eigen 
vervoer

• Sleutels tussen 16 & 19u bij Diane en Theo

• TPX pijltjes tot aan hun huisje

• Vroeger komen heeft geen zin!

• Eten is zelf te voorzien



Dinsdag 13 juni

• Indien je vandaag toekomt, spreek met Jonas af 
wanneer je juist aankomt (jonas@transplantoux.be)

• Geen algemene sportactiviteiten georganiseerd

• Eten is zelf te voorzien 

mailto:jonas@transplantoux.be


Woensdag 14 juni

Vertrek autobus

• Om 5u stipt!!

• Aan de parking villa UZ Leuven

• Inladen fietsen & bagage om 4u30 

• Er worden geen lijstjes afgevinkt! 5u deur toe en bus 
weg.

• Wie te laat is, komt zelf achterna …

• Aankomst +/- 19u

• Eigen lunchpakket voorzien tijdens busreis



Woensdag 14 juni

Wie met eigen auto komt

• Spreek met Jonas af wanneer je juist aankomt 
(jonas@transplantoux.be)

Voor iedereen

• Eten overdag zelf te voorzien

• ‘s Avonds eten via Want2Eat aan 10 €/pp
• Bestellen via website transplantoux

• Stoofvlees of balletjes in tomatensaus met rijst

• Vegetarisch kan ook

• Iedereen krijgt hier nog een e-mail van komende week

• Bestellen kan t.e.m. zondag 28 mei

mailto:jonas@transplantoux.be


Donderdag 15 juni

• Wandeltocht en fietstochten (40 en 110 km) 

• Inschrijven via website 

• Of doet uw goesting 

• 18:30u: apero

• 19:00u: avondeten



Vrijdag 16 juni

• 11-16u:
– Wandeltocht en fietstochten (40 en 110 km) 

– Inschrijven via website 

– Of doet uw goesting 

• 16-18u: 
– inladen fietsen voor volgende dag

• 18u30: apero

• 19u avondeten



Zaterdag 17 juni: Beklimming

• 7u30: vertrek bus met wandelaars

• 7u30: bus 1 & 2 vertrek fietsers

• Verzamelen om 7u15!

• 8u30: start beklimming wandelaars

• 9u00: start beklimming fietsers



TOP ! GENIETEN !



Zaterdag 17 juni: Beklimming

• Fietsers: Via Sault naar top….

– van top naar Sault voor bus

– met fiets terug naar Aubignan

– nieuwe beklimming (begeleider)

• 16u30: Wandelaars/supporters: instappen in bus op top 
naar Aubignan

• 16u30: bus voor fietsers vertrek vanuit Sault naar 
Aubignan (wie er niet is…)

• 18u30 Apero

• 19u Avondeten



Zondag 18 juni

• Uitslapen!

• 12u: middageten

• 15u: opruim, …. (voor wie vroeger vertrekt, 
laat huisje proper achter)

• 17u: fietsen in laden (bus)

• Voor avond zelf eten voorzien



Maandag 19 juni

• Terugreis: vertrek 5u

• Aankomst: 19u



Wat mee te nemen?

• Per huisje 
– Ontbijt voor uw eerste ochtend:

• Choco / confituur / pakje koffie / koffiefilters / …

– Tabletten afwasmachine of afwasmiddel

– Schoteldoek

– Keukenhanddoeken

– Vuilniszak

– WC papier/ keukenrol

– Handdoeken

– (Haardroger)

 Spreek onderling af! Mail komt!

• Aanwezig in huisje: lakens JA, maar bedden zelf nog op te 
maken!



Vragen?



Medisch attest!

 Mail Sporta, voor 12 mei in orde te brengen



En nu trainen maar…


