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KARLOREĜ A PIKNIKO

KARLOREiA PIKNIKO

DIMANĈO 30.06.1991

DIMANĈO 30.06.1991 (10h)

"SQUASH DU PARC" MONCEAU

NOMO

10 h 00 : - AKCEPTO
- INTERKONATIĜA BABILADO

ADRESO

11 h 00 : - HONORVINO

TÉL.

12 h 00 : - KOMUNA TAGMANĜO
13 h 30 : - LUMBILDOJ PRI "IRAK-KOWEIT-SYRIE"
- MUZIKA ETOSO

MI ALIGAS LA KARLOREGAN PIKNIKON
KAJ PAGAS - 400 F x
-

* INFANOJ GIS 12 J.

16 h 00 : - KUNVENO DE LA DELEGITA RETO
KAFEJO : (cafetaria) SQUASH DU PARC COMMUNAL, MONCEAUSUR-SAMBRE (CHARLEROI), tél. (071) 33 17 50 (APUD KASTELO)

BOO F* x

AL KONTO 001-0840710-87
APE - 6001 MARCINELLE, rue des Glacïères 16
TÉL. (071) 43 14 13
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LA KASTELO DE "MONCEAU S/SAMBRE"
Ne malproksime de la Industria Centro de Charleroi(Karloreĝo)
ekzistas bela bieno : La Baronujo de Monceau.
Plurfoje rimarkinda, la kastelo kaj la parko (protektita k.klasifita)
estas nun la hava ĵ o de Karloreĝa urbo. Temas pri kio postrestas
hodiaù de tre grava antaùa bieno Mezepoka ( de 475-a ĝis 1453-a jaro)
Atestanto de tiom da jarcentoj kaj bruegoj, la tuto tamen kunligas
ĉ armon kaj nobelecon, harmonia parto de loko kie regas sereneco,
sendepende de la tempo.
Neatendite, subite en la apudaj bruegoj, la ejo mirigas kaj allogas,
ĉ u por malkovri, ĉ u por mediti.
Tiu okazigis la kreado de Sen Profita cela Asocio kiu laù eblecoj
strebos al la renovigo de la kastelo. Gi nomiĝas ankoraù, laù la
proksima rivereto, la Ernela Kastelo (l'Ernelle).
Konstruita dum la 17a jarcento, laù klasika stilo sur fundamentoj
plej malnovaj ,sude, ver ŝ ajne de la 12a jarcento.
La nuna Kapelo estas restaĵ o de unua loĝejo kiel atestas akto
de 1506a jaro.
Aliaj konstruoj kun tri kvadratj turoj kaj honora krado postrestas
de la farmo-bieno kun mastra ĉ arpentaĵ o unika en Belgio.
Ce la fundo de la parko staras ĉ efa fasado inter du rondaj turoj,
kaj iom poste poternon oni malkovras, kun la blazono de la Princo
de GAXE, posedinto de 1651 ĝis mezo de la 19a jarcen to.
Promenante en la parko, antaùa lageto, troveblas puton kiu, plenplene
de glacieroj, utilis kiel konservantilo nutra ĵ aj.
Marie-Thérèse, filino de Ludoviko la XVIa kaj de Marie-Antoinette
forkurante la francan revolucion, vivis tie ĝis sia morto en 1797.
La lasta princo de Gâvre devis ekziligi post la belga revolucio.
Post aĉ etado per Barono Houtart, maestro de financoj (fino de la XIXan)
la urbeto de Monceau aĉ etis ĝin en 1938 kaj pro unui ĝo, fariĝis
propaĵ o de enta Karloreĝo.

