
St. Romain-La- Virvée - Le Dorat - Montrésor.



05032019. St. RomainlaVirvée  Le Dorat  Montrésor.
Onder een blauwe hemel vertrekken we om 9:36. We gaan
om 9:48 de N1 o op richting Angoulème. Deze N1 0 is voor
het grootste deel nieuw èn saai. Om 1 0:47 draaien we de
N1 41 op
We stoppen op P&R Aire Claude Bonnier tot 11 :25. 1 1 :36
gaat het de D951 op en we zien de Charente om 11 :48.
1 2:1 2 Champeau.

LB, RB: N10.
RM: D951.
LO: Limousinrunderen.
RO: Champeau.



1 2:30 de gotische brug over de Gartemp mis ik net doordat
ik een halve seconde te snel knippen. We komen door
kleinschalig landschap van weiden, heggen en bomenri jen.
We stoppen voor de lunch in Le Dorat aan een beekje,
1 2:40.

RB, LM: Brug over de Gartemp.
RO, LO: Le Dorat.



Voor we weer verder gaan, maken

we even een rondje door Le Dorat

van 1 ,2 km.

Daarbij zien we ook wel dat er

naast de Collegiale nog diverse

andere gebouwen zeker de moeite

waard zouden zijn. Misschien voor

een andere keer?



Bij een school lopen we een zeer stei l pad het centrum in.

LB: School achter de stadsmuur, Le Dorat.
LO, MO: Place Charles de Gaulle.
RO: Rue Rouge.



In het centrum vinden we na wat zoeken de grote kerk uit
de XI Ie eeuw, hi j is groot, massief en sober: de Collégiale
St-Pierre.

Deze pagina: Collégiale StPierre.



De collegiale kerk wordt in kunstgidsen gerekend tot de
mooiste Romaanse kerken in de Limousin. Het werd
hoofdzakelijk in de loop van de 12e eeuw gebouwd van grijs
graniet. Haar plattegrond staat op een Latijns kruis. Het is
een ruim maar aan de buitenzijde bijzonder donker gebouw,
vooral het schip zonder bovenvensters. Het uiterlijk van de
in de 15e eeuw gebouwde, meestal nog intacte
verdedigingswerken van de defensietechnologie vallen op,
zoals de verdedigingstoren boven de oostelijke kapel en de
kapellen boven de dakrand en aan de zijkanten van de
westelijke klokkentoren. Via hen kreeg het gebouw zijn
ongewoon massief uitziende karakter. Het werd in 1846 als
historisch monument vermeld. Wikipedia.

Deze pagina: Collégiale StPierre.



Deze pagina: Collégiale StPierre.



Als we naar de camper teruglopen, zien we rechts boven
ons een klooster en een grote stadspoort, er is nog meer te
zien hier. In de bomen links van de weg zitten een zooi
Roeken op hun nesten.

RB, LM: Rue de la Gare.
MM: Monastère du Carmel.
LO: Porte Bergère.
MO, RO: Roek, Corvus frugilegus.



1 3:50 verder naar de Brame met een zogenaamde
"gotische brug". La Trimouil le (1 4:1 8). We rijden net na de
Creuse Le Blanc door naar de LIDL (1 4:39 - 1 5:24).

RB: La Brame.
MM, RM, LO, MO: La Trimouille.
RO: La Creuse in Le Blanc.



Lureuil 1 5:35 en nog steeds weiden, bomen en
struikheggen. We gaan even 'n loodgri jze lucht tegemoet.

LB, RB, LM: Le Blanc.
RM: Lureuil.
RO: Mantizay.



Dan (1 5:50) zitten we in een stortregen met tegenliggers die
seinen. Lamp kapot? We zien iets verder 2 politieagenten
met hun motor in de stromende regen staan.
Het is nagenoeg droog in Châtel l ion-s-Indre (1 6:00) met de
rivier en een donjon-kasteel. In Vil ledômain l inks. Loché-s-
Indrois 1 6:1 6.

LB, RB, M: ChâtellionsIndre.
MO: Villedômain.
RO: LochésIndrois.



Vil leloin-Coulangé 1 6:22. Om 1 6:28 stoppen we voor
vandaag in Montrésor (5400 km).

LB: LochésIndrois.
RB, LM: VilleloinCoulangé.
RO, LO: Montrésor.



Hiernaast de route van het

wandelingetje door Montrésor

van 2,0 km, waarbij we het

kasteel, de kerk, en de

waterkant van de Indrois

bewonderen. Alles bij elkaar is

Montrésor een heel mooi dorp



Uiteraard gaan we dit stadje verkennen. We volgen de route
van een infobord. We starten bij het imposante kasteel, waar
we gezien de ti jd van de dag niet naar binnen gaan. Bij de
ingangspoort slaan we links af door een smal straatje naar de
Collegiale St. Jean Baptist.

B: Château de Montrésor.
MO: Ruelles des Roches van boven gezien.
RO: Impasse Nicolas Potocki.



De Collegiale St. Jean Baptist is in oppervlakte misschien geen

grote kerk, maar compenseert dat met hoogte en en ri jke

versiering binnen maar ook buiten.

Deze pagina: Collegiale St. Jean Baptist.
LO, MO: Le tombeau des Batarnay.



De kerk SaintJeanBaptiste is een
voormalige collegiale kerk in Montrésor in
het departement IndreetLoire in Frankrijk.

Opgericht in 1521 door Imbert de Batarnay,
heer van Montrésor, die de begrafenis van
zijn familie wil begaan, en opgedragen aan
St. Johannes de Doper, wordt het
onmiddellijk verhoogd tot de rang van
collegiaal en herbergt een hoofdstuk van vijf
en twaalf kanunniken. Imbert de Batarnay
sterft vóór het einde van de bouw, maar zijn
lichaam wordt uiteindelijk een beetje later
begraven. Wikipedia.

Deze pagina: Collegiale St. Jean Baptist.



Over de oever van de rivier l 'Indrois wandelen we naar de
Pont du Jardinier. Aan die kant van de Indrois lopen we dan
met rechts continue zicht op dit prachtige dorpje. Niet al leen
het kasteel en de kerk, maar ook allerlei huizen zien er goed
uit. Infoborden vertel len het een en ander.
Zo dateert "le belier hydraul ique" uit de late negentiende
eeuw en werd gebouwd door graaf Branicki om water te
leveren aan het kasteel; het systeem is een van de
gebroeders Montgolfier, (uitvinders van luchtbal lonnen). -->

LB: Collegiale St. Jean Baptist.
RB, LM: Montrésor.
MM: L'Indrois.
RO: Le belier hydraulique.
LO: Maarts viooltje, Viola odorata.
MO: Overdekte aanlegsteiger bij de Lavoir.



--> Het principe gebruikt de kinetische energie van een waterkolom die een bepaalde
snelheid heeft aangenomen; dan, plotsel ing gestopt door een klep, wordt een overdruk
gemaakt, die het mogeli jk maakt om een gereduceerde waterkolom tot een bepaalde
hoogte omhoog te brengen. Het resultaat hangt af van de hoeveelheden en snelheden die
ermee gemoeid zi jn. Het is een vri j eenvoudig en goedkoop systeem.

Via een brug en een sluis lopen we terug naar de Rue Chemil lé en Rue de la Couteauderie
gaan we terug naar de camper (1 7:55).

LB: 2e brug over de Indrois.
RM: Sluis met brug.
RO: Dorp vanaf de noorkant gezien.




