Chemin de COMPOSTELLE 41
Cloyes-sur-le-Loir – Vendôme : 33 km
Balisage Compostelle Cloyes - St-Claude
GR 655-Ouest .…… St-Claude - La Corbonnière
Balisage Compostelle La Corbonnière - Villepot
GR 655-Ouest ……. Villepot - Fréteval
Balisage Compostelle Fréteval - Pezou
GR 655-Ouest ……. Pezou -Vendôme

Cloyes. Vertrek vanuit het Bureau voor Toerisme. Rechtsaf slaan in de
rue Jean Chauveau richting het station. Tegenover het station rechts de
la rue Bouche d'Aigre nemen. Rechtdoor blijven lopen. Bij het bord aan
het einde van Cloyes D.8ı, het voetpad aan de linkerkant van de weg
nemen, de brug over de RN10 oversteken en de spoorweg oversteken.
Hier komt u bij een stopbord bij binnenkomst in het dorp Bouche d'Aigre.
Rechtsaf slaan naar de route de St Claude D.145, richting Molineuf. Het
bruggetje over de l’Aigre nemen. De gehuchten Molineuf en Les
Garennes (4km)doorlopen. Bij binnenkomst in St Claude, bij de Ysplitsing, ligt de GR 655 West, aangegeven met wit-rode paaltjes.
St Claude. Volg de GR die via een graspad naar de kerk leidt (5km 500).
Bij de kerk de GR blijven volgen die langs een parkeerplaats loopt. Op
het zandpad doorlopen, het pijnbos doorlopen en eenmaal aangekomen
bij de asfaltweg de GR en la Corbonnière (8km) links laten liggen, om
rechts richting het gehucht La Brouillère te nemen en naar La Petite Haie
te gaan. Bij het bord Petite Haie rechtsaf slaan en rechtdoor lopen. Het
gehucht Villepot doorlopen, de weg loopt hier naar beneden. Bij het
kruispunt komt u weer uit bij de GR die u rechtdoor moet volgen. Bij de Ysplitsing de GR volgen en naar het gehucht la Blinière lopen. Bij het bord
van La Blinière, rechts de GR volgen, over het graspad (12km 200). Bij
de uitgang van het bosje rechtsaf slaan richting de stortplaats. Meteen
linksaf slaan en door de tunnel onder de weg lopen. Verder lopen op de
GR richting Morée.
Morée. In Morée (15km 200) komt u aan via de rue Dr Minot. De GR
blijven volgen die voor de gymzaal langs loopt aan de linkerkant, en dan
de rue Pasteur, de school rechts, het postkantoor links. Bij het kruispunt,
ter hoogte van het huis met de torentjes, rechtsaf slaan in de rue de la
Perrine. Doorlopen richting het meertje dat u rechts laat liggen om
vervolgens rechts de chemin de la Coraie te nemen. U loopt langs het
recreatiegebied van la Varenne, dan de Chemin des près, en dan de
Chemin St Cyr. Het beekje oversteken (le Baignon) over het houten
bruggetje en na 200m de asfaltweg nemen. De GR blijven volgen,
rechtsaf slaan en de metalen brug over rivier de Loir oversteken. Links de
witte weg nemen, en door blijven lopen op de GR die langs het meertje
van Fréteval loopt. Hier staan picknicktafels langs de weg. Eenmaal
aangekomen bij de begraafplaats van Fréteval linksaf slaan richting de
kerk.
Fréteval . De rue de l'Etang nemen. Bij de kerk de GR verlaten en doorlopen in rue de l’Etang. Dan links
de rue du Pont nemen. Rivier de Loir oversteken en bij restaurant l'Auberge de la Tour (17km 700),
rechtsaf slaan, in rue de Courcelles. De route C5 richting Courcelles volgen door de asfaltweg onderaan
de heuvel te nemen. Rechtdoor lopen, Courcelles doorlopen, Le Parmenier en Pointzard.

Bij het gehucht Pointzard, rechtdoor lopen op de route C1 , richting Pezou. Naar Baigneux lopen. Bij het
stadion Louis Armand (23 km 700), rechtsaf slaan op de D.12. Bij het bordje Pezou, de brug over rivier de
Loir oversteken en meteen linksaf slaan (u loopt Pezou niet in), om de rue des Près te nemen: washuis,
waterzuiveringsstation, en dan rechtdoor lopen op een zandpad wat voor een deel onderbroken wordt
door 100 m asfalt.
Lisle. Lisle inlopen. Hier komt u op de RN10 (26 km) richting de St Jacques kerk. De GR volgen die
linksaf slaat door de rue St Jacques de Compostelle te nemen. Aan het einde van de straat de straat met
verboden rijrichting nemen, en dan rechts voor de alambiek langs lopen. Hier ligt een zandpad.
Rechtdoor lopen tot aan het asfalt van de D.111 die u linksaf neemt. Hier loopt u St Firmin des prés
binnen.
St Firmin-des-Près. Bij binnenkomst de brug over rivier de Loir oversteken en dan rechtsaf slaan op de
route de la Mouline. De GR blijven volgen die voor de ker en het gemeentehuis langs loopt, rechtdoor
lopen, en linksaf slaan bij de begraafplaats. Langs het meertje lopen aan de rechterkant. Aan het einde
van het meertje linksaf slaan op de GR (29 km 800), gedurende 500m doorlopen, rechtsaf slaan en de
aangegeven weg richting Vendôme nemen. Het beekje links oversteken en op het zandpad doorlopen die
op een asfaltweggetje uitkomt dat langs het park van het château de Meslay loopt. Het voetpad rechts
van de weg nemen.
Meslay. Bij het stopbord rechtdoor blijven lopen en rivier de Loir oversteken D.92, en de spoorweg.
Eenmaal aangekomen bij het meertje links, ligt aan de overzijde de kerk van St Ouen.
Saint-Ouen. Richting de kerk doorlopen (32 km 300), linksaf slaan, en dan weer links via de rue Roche
Boyer. Langs de begraafplaats lopen, de spoorweg oversteken, onder de spoorbrug door lopen, langs de
stadions lopen en verder lopen via de rue Dr Faton. U bent nu in Vendôme.
Vendôme. Rechtdoor lopen via de lange straat rue du Docteur Faton. Bij het verkeerslicht de RN 10
oversteken en rechtdoor blijven lopen. Eenmaal aangekomen op de place de la Liberté (busstation) aan
de overzijde het bruggetje nemen om rivier de Loir over te steken. Doorlopen in de rue du Puits, met aan
de overzijde de St Jacques kapel uit de 12e en 15e eeuw (34 km 800). U bent nu in de rue du Change,
met aan uw rechterhand het postkantoor.
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