
Eguzon/Chantome

Afstand Dunet: 29 km 

Het wordt een Village fleuri genoemd, omdat het overal grote 
manden met bloemen heeft hangen. Een lust voor het oog. Je kan een korte stop in het 
dorp maken om het Musée de la Vallée de la Creuse te bekijken.
Daarna gaat de weg richting de rivier de Creuse. Steek de brug over en ga meteen rechts 
richting de stuwdam. Deze is gebouwd in de jaren ´20 van de vorige eeuw en was toen de 
grootste stuwdam in Europa. Met zijn hoogte van 61 meter en 300 m breedte is hij nog 
steeds indrukwekkend om te zien.

Rijd terug langs het water naar het kasteel Chateaubrun. Gesticht tussen 1000 en 1150 
met uitzicht op de Creuse werd het gekocht door de kunstenaar Guy Baudat die er zijn 
enorme beeldhouwwerken tentoon stelt. Het kasteel is te bezichtigen tijdens de 
`Erfgoeddagen` in september en in de zomer worden er rondleidingen georganiseerd door 
de VVV van Eguzon.

Vanuit hier is het niet ver naar Gargilesse/Dampierre. 
Een charmant kunstenaarsdorp hoog op de oever van 
de Creuse dat vele beroemde Franse schilders 
hebben bezocht of in gewoond. Deze kleine enclave 
was ook de thuisbasis van de schrijfster Georges 
Sand. Er is een kasteel en een prachtige kerk uit de 12e eeuw, (de locatie voor concerten 
en harpfestivals). Deze kerk heeft een gewelfde crypte met goed bewaarde fresco’s uit de 
13de eeuw. Tijdens het seizoen verwelkomen de kunstenaars de bezoekers in hun huizen 
om ze aan het werk te zien.

Rond Gargilesse zijn ook verschillende wandelingen uitgezet. Voor de lunch raden wij 
Hotel des Artists aan dat midden in het dorp ligt.

Rijd je nu nog wat in noordelijke richting langs de Creuse dan 
kom je in het dorpje Le Menoux. Het interieur van de kerk is 
een grote verrassing. De Boliviaanse kunstenaar Carrasco 
heeft de binnenkant kleurrijk beschilderd, waarbij elk onderdeel 
een betekenis heeft. Deze staat ook in het Nederlands 
beschreven in de kerk. 
Jorge Carraco was niet alleen een schilder, hij was ook 
beeldhouwer. Zijn prachtige kunstwerken zijn te bezichtigenen 
in zijn atelier dat in zijn voormalige woonhuis is gevestigd. Zijn 



kleinzoon verzorgt de rondleidingen en hij spreekt Frans, Spaans en Engels. Vanaf de 
kerk staan er  bordjes die aangeven waar het atelier gevestigd is. Dit is echt een bezoek 
waard. 
In Le Menoux is het restaurant “ Le petit Roi.” Dit is ook een prima restaurant om de dag af 
te sluiten. 

Nu je toch in de buurt bent: 

Kom je een bordje met PLAGE tegen? Dan word je verwezen naar een strand aan het 
meer van Eguzon. Lekker om een dagje te luieren of om de hond te laten zwemmen. 

Kom je langs het plaatsje Bonnu? Rij dan even langs het kasteel van Bonnu en geniet van 
dit prachtige bouwwerkje. Let op de houten dakpannen van de torentjes. Ben je hier in 
oktober dan is het leuk om te kijken of ‘la fête de la sorcellerie’ er is. Dit heksenfeest wordt 
elk jaar in oktober in Bonnu gevierd. Maar pas op; het zijn en blijven heksen die daar 
rondlopen. 

Badecon-le-Pin is een prachtige plek om even van het 
uitzicht te genieten. Kijk eens naar de prachtige bocht die 
de Creuse hier maakt. 


