
Verslag groep 18 ( Montélimar – Avignon ) 

“Blanc-Rouge” brengt ons waar we willen lopen! 

 

Op zaterdag 28 mei vertrekken we vroeg met het busje vanuit Edam. Wij zijn: Tiny 

Janssens en Dirk de Waart, Jaap en Ike Plat, Hans en Astrid Grotenbreg, Ineke van 

Paassen en Jan van Baar.    

Ondanks dat we zorgen om een tekort aan brandstof te hebben in Frankrijk  vanwege 

de staking aldaar, hebben we besloten geen gevulde jerrycan mee te nemen. Dat is 

immers verboden in Frankrijk.  

We rijden over Breda omdat de tomtom dat zegt! In Frankrijk blijkt nog gemakkeli jk 

aan brandstof te kunnen komen.  

 

Overdracht stokje van Henny Springer aan Tiny Janssens 

Om 16.30u bereiken we ons hotel in Montélimar. We vinden onze voorgangers, 

Henny, Klaas, Bep en Mien in de stad. We drinken wat met elkaar en nemen het 

stokje in ontvangst. Na een gezamenlijke maaltijd nemen we afscheid van hen!  

 

Zondag 29 mei van Montélimar naar St-Montan 33 km. 

Vannacht heeft het behoorlijk geonweerd maar als we na het ontbijt om 9 uur 

vertrekken is het redeli jk droog. Het blijkt nog een redelijk stuk lopen te zi jn om de 

stad uit te komen, de Rhône over te steken en het “blanc -rouge” bordje van de GR 

42 te bereiken. Hier beginnen we echt! Nog wel over de Rue de la Liberté, wat wil je 



nog meer. Het is heerli jk rustig 

zo in de natuur! Daar wordt 

Tiny gebeld door de LOVE 

radio. Ze vertelt dat we 

gemiddeld 20 à 25 km gaan 

lopen en dat we ideaal droog 

weer  hebben! Dat is niet altijd 

uitgekomen!  

We komen een kerkje tegen 

dat eenzaam in de natuur 

staat. Het pad volgt met kiezels 

door een soort rivierbedding 

waar we gebukt door moeten 

lopen. Inmiddels gaat het 

harder regenen waardoor de 

poncho’s aangaan. Maar als 

we uiteindelijk St-Montan 

bereiken heeft de zon het toch 

weer gewonnen van de regen. 

We vinden na lang zoeken en 

veel vragen ons onderkomen 

daar. We zitten er na 33 km 

behoorli jk doorheen, doch 

onze gastheren ontvangen ons 

allervriendelijkst met water en 

bier. Vanwege Frans 

Moederdag zi jn veel 

restaurants gesloten, ook die in St-Montan. Maar onze mannen regelen een 

restaurant in een dorp 8 km verderop en brengen ons er ook nog heen met de auto!  

 

Maandag 30 mei van St-Montan naar St-Martin-d ‘Ardèche 29 km. 

Om 8 uur staat ons ontbijt klaar in een prachtige grote ruimte. Het gebouw blijkt 

eerder een school te zi jn geweest wat onze gastheren verbouwd hebben tot 

onderkomens voor gasten. Dat doen ze goed! St-Montan heeft een groot kasteel  wat 

verwaarloosd is geworden doch door plaatselijk initiatief zo’n 30 jaar geleden is dat 

behoorli jk opgeknapt en ziet er nu fantastisch uit. Daar genieten we van!  

We pakken de GR 42 weer op, lopen weer over smalle paden met kiezelstenen. We 

komen deze dag geen dorpjes tegen dus we drinken koffie uit meegenomen 

thermoskannen en eten onze stokbroodjes in het bos. Hiervoor verzamelen we 

stenen die we in een kring zetten om op te zitten. Bij het verlaten van deze plek lijkt 

het wel op een “prehistorische nederzetting”!   

 



 

Het weer is goed en we genieten van de mooie bloemen onderweg, de uitgestrekte 

frisgroene wijngaarden en andere vergezichten. Ook vandaag aan het eind weer 

even afzien omdat net voor St-Martin-d ‘Ardèche we een heftige helling nemen 

omlaag en ook weer omhoog waarna we ons chambre d’hote bereiken. 

 



Dinsdag 31 mei van St-Martin-d ‘Ardèche naar Bagnols-sur-Cèze 29 km. 

Na wederom een heerlijk ontbijt dit keer met veel potjes jam door de gastvrouw zelf 

gemaakt verlaten we St-Martin. Ook nu komen we geen dorp tegen en nemen onze 

lunch mee. We steken de Ardèche over middels een smalle lange brug met 

eenrichtingsverkeer. Het weer is aanvankelijk miezerig maar knapt snel op!  In de 

verte zien we het klooster Chatreuse de Valbonne liggen. Een heel complex met 

prachtige dakbedekking. Dichterbij gekomen blijkt het toegankelijk en kunnen we een 

kopje koffie scoren. Verder in het bos zien we aanplakbiljetten met een oproep van 

ouders aan een 16 jarige jongen die sinds mei vorig jaar vermist wordt en in die 

omgeving voor het laatst gezien is. Indrukwekkend om te lezen. Even verder ziet een 

van onze botenbouwers in ons midden, Dirk, een boom waarvan het hout uitermate 

geschikt is voor het opknappen van de botters VD 172 en de VD 241. Het is maar dat 

we het weten! Als we Bagnols-sur-Cèze naderen gaat het toch weer regenen. We 

moeten ver lopen in de stad om ons onderkomen te vinden. Het is in een buitenwijk 

met weinig eetgelegenheid. We besluiten ons eten zelf klaar te maken in de 

“kitchenette”. Dat lukt goed en smaakt voortreffelijk. 

 

 

 

Woensdag 1 juni van Bagnols-sur-Cèze naar Roquemaure 27 km. 

We gaan buiten de deur ontbijten omdat we dat niet in het hotel geregeld hebben. 

Dat doen we in een patisserie in de buurt. Daarom zijn we wat later op pad. De GR 

42 vinden we wonderwel al snel in de buurt van het hotel. Het heeft de hele nacht 

geregend maar als we wandelen is het aardig droog. In Laudum drinken we ergens  



koffie en kopen we brood. Daar in de 

kerk kunnen we dan toch onze 

kaarsjes opsteken die we aan het 

begin van de wandelestafette in 

Volendam ontvangen hebben. Dat 

geeft ons een goed gevoel!   

Was het voor Laudum veel klimmen 

en dalen, nu wordt het vlakker en 

asfalt. Dat schiet op! Bij een kapel 

eten we ons broodje. We komen door 

St-Laurent-des-Arbres, een mooi 

pittoresk stadje.  

Het laatste stuk tot Roquemaure is 

toch weer lang en zijn pas om 18 uur 

in het hotel. We kunnen daar ook eten 

en we vinden het fijn dat we daar de 

deur niet meer voor uit hoeven! Ike 

gaat nog even zwemmen in het 

zwembad bij het hotel. Daar heeft ze 

immers haar zwempak voor 

meegenomen! 

 

 

Donderdag 2 juni van Roquemaure naar Avignon 18 km. 

 



Vandaag schi jnt de zon al vroeg en het is de eerste keer dat ik met een gerust hart 

mijn poncho onder in mijn rugzak doe! We gaan op deze laatste dag bij het zwembad 

op de film. Ike heeft deze dagen de camera bediend! We lopen door het stadje 

Roquemaure, kopen nog wat fruit en pakken de route weer op. Na eerst een recht 

stuk op asfalt wordt het toch stijl en gaat het omhoog. Dit geeft met dit mooie heldere 

weer prachtige vergezichten. Bij Villeneuve kruist de GR 42 de GR 63. We lopen 

door de stad naar beneden naar de oever van de Rhône waar we een prachtig zicht 

hebben op Avignon. Daar vinden we nog een mooi plekje in de tuin van een 

restaurant om te lunchen. We gaan 2 bruggen over voor we in Avignon zijn. Vandaar 

is het maar kort lopen naar ons hotel wat zich in het centrum bevindt. Daar zijn we dit 

keer dus bijtijds! We hebben dan ook genoeg tijd om verder van de stad te genieten.  

 

 

 

Met onze opvolgers van groep 19 is afgesproken dat we elkaar op donderdag 3 juni 

om 9u zullen ontmoeten om het stokje over te dragen. Zij reizen ’s nachts met het 

busje en gaan dan direct lopen. 

We hebben Jan, Henk, Jan en Ed op het plein voor Palais des Papes in Avignons 

ontmoet, hen het stokje overgedragen en hen veel succes gewenst met de voortgang 

van deze wandelestafette. 

Het is ons een waar genoegen geweest om hier aan mee te kunnen en mogen doen. 

 


