
Een dag met regen? Er is nog genoeg droog te beleven!


Argenton sur Creuse, 28 km vanaf Dunet. 


Het museum van de overhemden / Musée de la Chemiserie et de l’Elégance Masculine 


In Argenton sur Creuse tegenover de gendarmerie is het museum van de overhemd gevestigd in 
een oude textielfabriek. Het museum laat de ontwikkeling van de overhemd zien. Wie van mode 
houdt, zal dit museum graag bezoeken. Er wordt ook een inzicht gegeven in de ontwikkeling van 
de naaimachines waardoor mensen met een technische achtergrond hier ook aan hun trekken 
komen. Wie van kostuums houdt en theater kan hier ook genieten. Er zijn vele kostuums en 
theater kledingstukken te zien die in bekende films zijn gebruikt. 


Heb je na het bezoek aan dit museum trek gekregen in een lekkere lunch? Op het plein van 
Argenton zitten genoeg restaurants. Tip: de tapas schotel bij Café la Place is erg lekker. 





Na de lunch is het tijd om naar St Marcel te gaan, een mooi plaatsje 
dat aan Argenton sur Creuse grenst. Hier is museum Argentomagus 
gevestigd. Dit museum is deels binnen en deels buiten. Het 
museum is gevestigd op de locatie waar een Gallo-Romeins stadje 
was gevestigd. Buiten zijn de overblijfselen van tempel, theater en 
fontein te zien alsmede een huis. In het museum wordt de collectie 
gevormd door voorwerpen uit de Oertijd en het Gallo-Romeinse 
tijdperk die gevonden zijn op deze plaats en in de vallei van de 
Creuse. Onder het museum bevindt zich een archeologische crypte 
dat een uniek Gallo-Romeins huisaltaar huisvest. 


Is het inmiddels al wat beter weer? Dan zijn er nog leuke dingen te 
beleven in Saint-Marcel. 


Er is een Romeins theater te bezoeken. Adres: Rue du Dr Alain, 36200 Saint-Marcel. Hier mag de 
hond ook mee naar toe. 


In St-Marcel is een leuk klein kerkje gevestigd met een kleine crypte. 
Het verhaal gaat dat de inwoners van St-Marcel deze crypte 
gebruikten om  de wijn op de juiste temperatuur op te slaan. Het is 
leuk om dit kerkje even te bezoeken en de kerkelijke schatten te 
bekijken. Tegenover de kerk zit bar restaurant Les Mersans. Leuk om 
hier tussen de middag een plat du jour te 
eten maar wees op tijd. Dit restaurant is 
vaak snel vol. De koffie is hier ook prima. 





In Saint-Marcel zijn borden aan de gevels 
bevestigd waarop informatie staat over de 
gebouwen in dit middeleeuwse plaatsje. Het is leuk om hier een 
wandeling te maken en de borden te volgen. 




 


