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D’Suzette an de Raymond Bartholmé-Monti
ginn a Pensioun.
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Nom Roger Stelmes d’lescht Joer ass de Raymond Bartholmé 
dee leschte vun där aler Ekipp, an där och nach de Nicky 
Theis an den Elio Midena waren, deen a seng wuelverding-
ten Pensioun geet. 1983 ass de Raym an des Ekipp erakomm, 
di déi Zäit just 2 Gefierer hat, eng Camionnette an en Trakter. 
1994, wéi di nei Sportshal ageweit gouf, war hien predesti-
néiert fir d’Charge vum Concierge z’iwwerhuelen. De Raym 
huet se versuergt wéi wann et seng eege wier, an duerfir 
gesäit se och haut nach aus wi nei. Donieft huet hien de 
ganze Gemengecourrier ausgedeelt, d’Waassercompteuren 
ofgelies an de Repas sur roues ausgedeelt.

Säi gréissten Hobby awer war de Futtball, wou hien als 
Spiller zu Schieren a Kolmer déi Zäit de geféierlechste Goal-
getter war. Säi gréisste Merite war awer wahrscheinlech säin 
Engagement während laange Joeren als Trainer vun all méi-
gleche Jugendekippen, wou hien de richtegen Drot hat fir 
de Jongen Disziplin a futtballerescht Kënnen bäizebréngen, 
ouni hinnen d’Freed um Sport ze huelen.

Dem Raym seng Fra Suzette Monti, huet vun 1979 un di 
verschidde Raim vun der Gemeng, wéi d’Gemengenhaus, 
d’Festsäll, d’Veräinssäll an d’Futtballsvestiaire gebotzt, wou 
hat awer an de leschte Joeren seng Stonne bësse reduzéiert 
hat. Seng gréisste Qualitéit war awer seng Diskretioun, well 
hat huet iwwerall eng Hand ugepaakt ouni sech selwer an 
de Virdergrond ze stellen.

Zënter 27 Joer ware si zwee e feste Bestanddeel vun all méi-
gleche Festivitéite vu Schieren. Ouni si ass näischt gelaf. Egal 
wat wéini gefrot gouf, dem Raym seng stereotyp Äntwert 
war :“So mir just wéi vill Leit et sinn, de Rescht maache 
mir“.

Di Responsabel vun der Gemeng wësse wat hinnen un dëser 
Koppel verluer geet, an souguer op dëser Feier hu si nach 
een dropgesat : d’selwescht wéi bei dem Raym sengem 
25 järege Jubiläum, hu si zwee och dës Kéier op e Kaddo zu-
gonschten vun engem Don fir e gudden Zweck verzicht.

Respekt fir dee Geste an iech zwee eng laang a schéi Pen-
sioun, dir hutt se verdéngt.
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extRait au ReGiStRe DeS DéliBéRationS Du conSeil coMMunal De SchieRen

Séance publique du: 05.10.2010

Présents:

 Marc SCHMITZ, Juliette KEMP-WEBER échevin - Camille PLETSCHETTE, Patrick BERWICK, Carlos GONCALVES LEITE, Jean-
Claude JUNG, Raymond SACHSEN, Norbert SIMON, conseillers - Camille SCHAUL, secrétaire communal.

absent excusé : M. Patrick ZANIER, échevin.

De Gemengerot ënnerschreift eng Conventioun mam Bureau 
„Management Consulting“ fir d’Assistance bei der Planung vum 
neie Kulturzenter an dem neie Gemengenhaus. Et geet virun allem 
drëm, nit nëmmen dat architektonescht Konzept ze studéieren, mee 
doriwwer eraus och nach d’Folgekäschten ze optimiséieren.

D’Statute vum Waassersyndikat DEA goufen dem neie Waas-
sergesetz ugepasst. Ze bemierken ass, datt d’Schierener Gemeng 
zukënfteg 300m3 pro Dag beim Syndikat reservéiert huet.

Zanter dem neie Schoulgesetz bezuelen d’Wunngemengen an Zu-
kunft de Minerval fir Kanner déi nit an hirer Gemeng an d’Schoul 
ginn. Des Taxe muss de reelle Fraisen entspriechen a gëtt vum 
Konsell op 600€ pro Kand pro Joer fixéiert.

Nodeems de Gemengerot verschidde Kierfechtskonzessiounen 
an Einnahmeerklärungen aus dem Exercice 2009 ënneschriwwen 
huet, si verschidde Personadossiere gekläert ginn. 

D’Veräins-Subsiden fir dat kommend Joer sin folgender-
moosse festgehal ginn (ouni Ännerung par Rapport zu 20�0). 
D’Konditioune bleiwen di selwecht, dat heescht dass all Veräin 
nëmmen Usproch op e Subsid huet wann eng ëffentlech General-
versammlung ofgehal gëtt. Weider steet all Club e Kredit vun 500€ 
zur Verfügung fir besonnesch Aktivitéiten am Jugendberäich

Le conseil approuve une convention relative à l’assistance éco-
nomique et financière dans le cadre des projets concernant la 
construction d’un centre culturel et d’une maison communale avec 
les bureaux « Management Consulting ». Outre le concept d’archi-
tecture, l’étude portera sur les futurs frais de fonctionnement.

Les nouveaux statuts du syndicat DEA sont ajustés au sens des 
nouvelles directives concernant l’eau potable A noter que la com-
mune de Schieren a réservé une quantité journalière de 300m3 
d’eau potable.

Depuis la nouvelle loi scolaire, le minerval à payer pour les enfants 
non domiciliés dans la commune est à supporter par les communes 
de résidence. La base calcul étant les frais réels exposés par enfant 
par an, le conseil communal décide de fixer la taxe à payer à 600€ 
par enfant et par an.

Après la signature de diverses concessions de cimetière et de di-
verses déclarations de recette relatives à l’exercice 2009, le conseil 
communal a tranché plusieurs dossiers de personnel communal.

Les subsides ordinaires aux associations locales ont été arrêtés 
suivant tableau en ci-bas. Les subsides ne seront vidés qu’après 
que le club s’est acquitté de son obligation d’une assemblée gé-
nérale publique. En plus il est mis à disposition de chaque club 
un crédit de 500€ à absorber dans le cadre des activités en faveur 
de sa jeunesse 

art. Budget aSSociation
 MontantS 
2011 en euros  

3/0340/6324-� SAPEURS- POMPIERS   �.374  

3/0340/6324-� SAPEURS-POMPIERS / JEUNESSE �.562

3/0800/6324-� SOCIETE DE MUSIQUE FANFARE 5.�54

3/0830/6324-� SOCIETE DE MUSIQUE FANFARE - JEUNESSE �.�72

3/0800/6324-� CHORALE CAECILIA 2.749

3/0800/6324-� CHORALE CAECILIA - JEUNESSE 788

3/0830/6324 FOOTBALL-CLUB SCHIEREN 5.�54

3/0830/6324
FOOTBALL-CLUB SCHIEREN -
JEUNESSE

2.734

3/0830/6324 TENNIS-CLUB SCHIEREN 2.062

3/0830/6324
TENNIS-CLUB SCHIEREN -
JEUNESSE

�.�72
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3/0830/6324 TURNVERAIN SCHIEREN      �.7�9  

3/0830/6324 TURNVERAIN SCHIEREN - JEUNESSE  �.�72  

3/0830/6324 BASE-BALL-CLUB SCHIEREN 688

3/0830/6324 BASKET-BALL-CLUB SCHIEREN 5.�54

3/0830/6324 BASKET-BALL-CLUB SCHIEREN-JEUNESSE    2.734 

3/�0�2/6324-� COIN DE TERRE ET DU FOYER �.032

3/�390/6324-� FRENN VUM DRëTTEN ALTER �.032  

3/�390/6324-� ENROLES DE FORCE    344 

3/�390/6324-� FRAEN A MAMMEN �.032

3/�390/6324-� JUGEND-CLUB SCHIEREN �.032

total   42.160,00   

extRait au ReGiStRe DeS DéliBéRationS Du conSeil coMMunal De SchieRen

Séance publique du: 09.11.2010

Présents:

 Marc SCHMITZ, Juliette KEMP-WEBER échevin - Camille PLETSCHETTE, Patrick BERWICK, Jean-Claude JUNG, Raymond  
SACHSEN, Norbert SIMON, conseillers - Camille SCHAUL, secrétaire communal.

absent excusé : M.Patrick ZANIER, échevin M.Carlos GONCALVES LEITE, conseiller.

dépenses factures autres frais investissements recettes
Plan gestion ouvrier 2�.900 �.000 22.900

Aménagement

Plan de culture 5.000 5.000

Plan protection 5.000 �.000 6.000

Plan amélioration

Plan exploitation 46.000 22.260 68.250 �03.030

Plan voirie

Plan conservation nature 2.500 �.000 3.500

Plan récréation 2.500 �.000 3.500

Plan chasse 4.�60

Plan pêche �50

Divers 2.000 2.000

total 82.900 23.260 5.000 111.160 107.340

Plan de gestion de la forêt communale – exercice 2011

a PROPRIETES AGRICOLES 350

B1 CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES 400

B2 CONSTRUCTIONS A USAGE MIXTE 350

B3 CONSTRUCTIONS AUTRES USAGES �75

B4 MAISON UNIFAMILIALES / RESIDENCES �75

B5 IMMEUBLES NON-BATIS AUTRES QUE TERRAINS A BATIR A DES FINS D’HABITATION 500

B6 TERRAINS A BATIR A DES FINS D’HABITATION 500

IMPôT COMMERCIAL 300

les taux multiplicateurs à appliquer pour l’année 2011 en matière d’impôt foncier et en matière d’impôt commercial ont été 
fixés comme suit :
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Enner gewësse Konditioune ginn och am Exercice 20�0 Akel-
lerungsprimmen ausbezuelt. Eng entspriechend Circulaire ass 
vun der Gemeng verdeelt ginn, an d’Leit kënne sech deemno un 
d’Recette wennen. De Gemengerot ratifizéiert d’Conventioune 
betrëffs Zesummenaarbecht a Saachen Informatiounspolitik an 
a Saache Securitéitsplang. De CIGR Nordstad soll och 20�� fir 
verschidde Gemengenaarbechten erugezu ginn. E Budget vu ronn 
24.000 Euro gëtt duerfir virgesinn. Och de Service vun den „Aerd-
wiirmercher“ kann 20�� an Usproch geholl ginn. Géint d’Stëmme 
vun den Häre Berwick a Simon gouf den notariellen Akt mat der 
S.A. Baumeister iwwer d’Cessioun vun den Infrastrukturen am 
Lotissement Kräizbierg ënnerschriwwen. De Konsell fënnt schli-
isslech eng nei Regelung wat d’Partizipatioun un den Taxe vum 
Conservatoire ugeet. Nom neie Reglement dréit d’Gemengekeess 
an Zukunft ënner gewësse Konditiounen och en Deel vun der 
Tax non-résident vun auswäertegen aktive Memberen aus der 
Schierener Musek, respektiv dem Gesank, wann hir Wunngemeng 
näischt bäisteiert.

Le conseil communal fixe les taux relatifs à la prime d’encavement 
20�0. Une circulaire afférente en a informé le public. Partant les 
prétendants peuvent s’adresser à la recette communale. La conven-
tion relative à la cellule nationale d’information pour la politique 
urbaine a été reconduite, tout comme la convention relative au 
plan local de sécurité.  A l’instar des années antérieures, le CIGR 
Nordstad, interviendra dans divers travaux communaux pour un 
budget de 24.000 € Le service « Aerdewiirmercher restera à la 
portée des citoyens.
L’acte notarié relatif à la cession gratuite des infrastructures du 
lotissement « Kräizbierg » par la S.A. Baumeister a été approuvé 
contre les vois des conseillers Berwick et Simon.Finalement le 
conseil a modifié la participation financière dans la taxe non-ré-
sidant des élèves du conservatoire du Nord. Ainsi des membres 
actifs de la Fanfare et de la Chorale peuvent prétendre sous cer-
taines conditions à un apport financier de la commune même s’ils 
n’habitent pas la commune de Schieren.

extRait au ReGiStRe DeS DéliBéRationS Du conSeil coMMunal De SchieRen

Séance publique du: 16.12.2010

Présents:

M. Marc SCHMITZ, Mme Juliette KEMP-WEBER et Raymond SACHSEN échevins – MM. Camille PLETSCHETTE, Patrick BERWICK, 
Carlos GONCALVES LEITE, Jean-Claude JUNG, Norbert SIMON, conseillers - Camille SCHAUL, secrétaire communal.

Beim Lotissements-Projet „Oberschieren“ handelt et sech ëm e 
Grupp vu Logementer an der Haaptstrooss niewent dem Gemen-
genhaus. En ass virgeluegt vun der Firma CDP vu Miersch a gouf 
vun der zoustänneger Kommissioun aus dem Ministère aviséiert. 
De Promoteur hat duerno eng ganz Rei Ännerunge virgeholl, déi 
och scho vum Gemengerot a verschiddenen Aarbechtssitzungen 
analyséiert an diskutéiert waren. De Konsell konnt sech bei der 
provisorescher Approbatioun deemno mat engem Projet ausernee 
setzen, deem säin Endprodukt d’Urbanismus-Philosophie vun der 
Schierener Gemeng rëmspigelt, an deen de Remarquë vun der 
staatlecher Kommissioun Rechnung dréit. En zweete Lotissement-
sprojet am Léihbierg vun der Sociétéit Waehnert gouf zréckgestallt 
fir dem Promoteur d’Méiglechkeet ze ginn, de graphischen Deel 
nach mol ze revidéieren.

De Gemengerot beschléisst de Recenseuren vun der grousser 
Vollékszielung am Februar 20�� eng Indemnitéit zoukommen 
ze loossen.

D’Madame Joëlle Sachsen-Hanff gëtt als Vertriederin vun der 
Schierener Gemeng am Office Social Nordstad genannt.

Le projet d’aménagement particulier « Oberschieren » concerne 
un groupe de logements dans la Rte de Luxembourg à côté de la 
mairie et présenté par la société CDP de Mersch. Suite à l’avis 
émis par la commission d’aménagement du Ministère, le projet fût 
remanié par le promoteur, puis analysé et discuté en diverses séan-
ces de travail. Partant lors de l’approbation provisoire, le conseil 
a pu traiter un dossier dont le produit final répond aux remarques 
formulées par la commission d’aménagement et qui reflète la 
philosophie urbanistique de la commune de Schieren.
Un second projet d’aménagement particulier présenté par la so-
ciété Waehnert en concernant des fonds à Schieren, rue Lehberg a 
été reporté à une séance ultérieure afin de permettre au promoteur 
d’optimiser la partie graphique. 
Le conseil communal fixe les indemnités revenant aux recenseurs 
participant au recensement général de la population en février 
20��. Madame Joëlle Sachsen-Hanff est nommée déléguée de la 
commune de Schieren au sein de l’Office Social Nordstad.

RECTIFIE  2010 Service ordinaire service extraordinaire

total recettes 5.076.�69,2� �.432.�70,92

Emprunt à couvrir les travaux 
d’investissement

total dépenses 4.��3.702,07 3.344.546,90

Boni du compte précédent 962.467,14

résultat final 2.892.94
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BUDGET 2011 Service ordinaire service extraordinaire

total recettes 6.3�9.205,87 �.26�.990,00

Emprunt à couvrir les travaux 
d’investissement

625.000,00

total dépenses 5.607.58�,02 2.485.275,63

Boni du compte précédent 2.892.94

résultat final 116.232.,16

De Budget am Detail :
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neijooScheMfanK 2011 GeMenG SchieRen

Traditionell huet d’Gemeng Schieren de 7. Januar op eng kleng Feier invitéiert. Dobäi huet de Buergermeeschter Marc Schmitz drop 
higewisen, wéi vill gutt Aarbecht am Laf vun 20�0 vun alle Bedeelegte geleescht gouf. Ugefaang huet et mat der Crèche, gefollegt 
vum neie Proufsall fir d’Musek an den neien Atelier fir d’Gemengepersonal. Duerno koum am Summer d’Organisatioun vum éischte 
Schierener Volleksfest, dat e grousse Succès war, a schliisslech d’Ouverture vun der Maison Relais nieft der Schoul. Mam leschte 
Bausteen an dësem Konzept garantéiert d’Gemeng d’Ganzdagsbetreiung vun de Kanner, déi vu kompetentem Personal mat vill 
Fachwëssen a Motivatioun assuréiert gëtt. Zousätzlech Aarbecht war och nach op eng Parti Leit duerkomm wéinst der Schierener 
Coprésidence am Comité Nordstad.

E grousse Merci gong un den Regiebetrib, déi wuel lo nei Infrastrukturen hunn, mee awer och op d’Mathëllef vun de leschte Pension-
naire vun der aler Garde verzichte muss. Hei ass lo méi eng jonk Ekipp an der Responsabilitéit, déi di och ganz ausfëllt. Nit vergiess 
goufen an dësem Zesummenhank déi Leit deenen (nach) kee feste Kontrakt konnt offréiert ginn. Merci gesot krut och d’Botzekipp, 
déi entgéint dem momentanen Trend vun Outsourcing nach ëmmer aus Schierener Leit rekrutéiert gëtt. Ernimmt goufe weider di 
exzellent Relatioune mat dem Pompjeescorps an der Police, an di wichteg Fonktioun vum Fierschter a senger Ekipp fir di nohalteg 
Gestioun vun de Gemengebëscher.

als nächst koum d’éierong vun deene leit déi op eng oder aner aart a Weis onentgeldlech fir d’Gemeng am Déngscht sinn: 

♦  de Jean Mons fir 35 Joer President vum Aarmebüro, dee jo lo duerch den Office Social Nordstad assuréiert gëtt.

♦ d’Mariette an de Raymond Hess, déi sech schon zënter Joeren em den Ennerhalt vun der Kapell um Kierfecht bekëmmeren.

♦ de Guy Berwick, Camille Pletschette a Mil Goerens vum Redaktiounscomité vum Louis fir den �0järege Jubiläum.  

Duerno sinn d’jubilaren vun der Gemeng geéiert ginn :

♦ fir �0 Joër :  Aly Lamborelle als Pompjeeskommandant

  Viviane Storn-Wantz

  Tim Neises

♦ fir �5 Joër: Luc Schumacher

♦ fir 20 Joër: Gast Michels

  Guy Bausch

  Carlo Lamborelle

  Modesto Borges de Carvalho

  Joao Telheiro Leiros

♦ fir 25 Joër : Jeanny Dondlinger

♦ fir d’Pensioun : Suzette a Raymond Bartholmé

De kulinareschen Deel vum Owend gouf vun der Ekipp vun der Pizzeria Gran Sasso assuréiert. D’Franca hat e ganzen italiéinesche 
Menu zesummegesat : fir d’éischt e kale Buffet, duerno verschidden Zorten Pasta an zum Schluss Ragout mat Geméis. Een Desserts-
buffet war duerno opgeriicht ginn an d’Iessen gouf encadréiert vu gudden italiéineschen Wäiner, dat ganzt e wierdege Kader fir des 
gelonge Feier.
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etat ciVil

naiSSanceS 2010

Ils ont vu le jour au courant de l’année écoulée

BecKeRS Sophie née le 03 janvier
MonteiRo elissa née le �4 janvier
Steichen anna née le 03 février
DiaS foRteS noelye Micaela née le 2� avril
PeReiRa noah né le 03 mai
lachGaR lina née le 06 mai
De oliVeiRa Diogo né le �0 juin
MicKet luc né le �7 juin
MuhoVic Melvin né le �8 juillet
MeDina Stanley né le 2� juillet
MaRQueS andré né le 27 juillet
BauR xander né le 3� juillet
lutGen charel né le 30 août
PaiVa angelino né le �8 octobre

MaRiaGeS 2010

Ils se sont mariés à la commune de Schieren 
au courant de l’année écoulée

PoulleS christiane & WatGen Daniel  le 25 avril

fuchS nadine & BauR florian  le 02 juillet

lanGeRS xynthia & WealeR Robert  le 30 juillet

thein josée & fiSchBach Romain  le 29 octobre

DécèS 2010

Ils nous ont quittés au courant de l´année écoulée:

neY - ciGRanD irène      le �3 février
MeYRath jean      le 22 février
heintZ joseph      le 24 février
SchÖPGeS anneliese      le 0� mars
hoffMeiSteR Karl      le 28 mai
MohR eugene       le 24 juin
nicKelS Mathias      le 23 juillet
tiBeSSaRt-faBRiZiuS Marguerite   le 30 juillet
thill jean       le 30 septembre
WeBeR - Sunnen Marie-agnès    le 0� octobre
thoMa Martin      le 20 novembre
KiRSch jeanne      le 30 octobre
MeYRath alice      le 07 décembre
alVeS De MouRa Maximino     le �0 décembre

StReitZ - eSSeR Margot     le 28 décembre

Situation De la Polulation au 11/01/2011

nationalité masculin féminin total %
LUXEMBOURGEOISE 490 450 940 6�,48%

PORTUGAISE 209 �94 403 26,36%

CAP-VERDIENNE �3 �8 3� 2,03%

BELGE 7 8 �5 0,98%

ITALIENNE �3 6 �9 �,24%

FRANCAISE 9 �0 �9 �,24%

ALLEMANDE 8 8 �6 �,05%

NEERLANDAISE 6 �2 �8 �,�8%

SERBIE-/MONTENEGRIENNE 4 8 �2 0,78%

SERBIENNE 3 � 4 0,26%
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etRanGeRS 589 38,52%

luxeMBouRGeoiS 940 6�,48%

nationalité masculin féminin total %
MONTENEGRIENNE � 3 4 0,26%

YOUGOSLAVE 5 4 9 0,59%

BOSNIE- HERZEGOVIENNE 3 2 5 0,33%

ESPAGNOLE 3 3 6 0,39%

BRITANIQUE 3 � 4 0,26%

AMERICAINE 3 3 0,20%

CHINOISE 2 � 3 0,20%

POLONAISE 3 2 5 0,33%

ROUMAINE 3 3 0,20%

AUTRICHIENNE � � 0,07%

HONG - KONG � � 0,07%

MALGACHE � � 0,07%

MAROCAINE � � 0,07%

PHILIPPINE � � 0,07%

RUSSE � � 0,07%

SUEDOISE � � 0,07%

SUISSE � � 0,07%

ESTONIENNE � � 0,07%

INDÉTERMINÉE � � 0,07%

total 787 742 �529  �00,00%

etRanGeRS 297 292 589

Diminution de la population en 2010 de 40 personnes   
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GeBueRtSDeeG aM joeR 2011.

D’Jeanny Souvigné gouf den ��. Ja-
nuar �930 zu Dikrech gebuer, si hat 
nach zwee Bridder. Hire Papp war 
Entrepreneur an anscheinend e ganz 
strenge Mann dee vill op Disziplin 
gehal huet. De 27. Mee �950 huet si 
sech zu Dikrech mam Willy Depuydt 
bestued, an d’Hochzäitsiessen war 
op der beschter Dikrecher Adress, 
an zwar beim Hiertzen Helène. Si 
zwee haten 7 Kanner wouvun der 
leider awer dräi mat manner wi 2 

Joer gestuerwe sinn. Di aner 4 ware der Rei no Nico, Denise, 
Leo a Chantal, vun deenen de Leo mat senger Famill och hei zu 
Schieren lieft.

D’Madame Depuydt huet 27 Joer laang zu Dikrech de Camping 
gemaach, fir d’éischt 6 Joer laang bei der aler Schwemm an duer-
no 2� Joer de grousse Camping op der Sauer. Hir Successioun do 
huet hir Schnauer mat hirem Jong Leo iwwerholl. Bis �977 hu si 
zu Dikrech nieft der Disco gewunnt, a wéinst dem Kaméidi vun 
där Disco sinn si �977 op Schieren geplënnert, wou si dat Haus 
op der Nummer 4� uewen am Neie Wee kaaft hunn. De Kaméidi 
vun der Nordstrooss stéiert d’Madame Depuydt net, zemol well 
lo och nach en zousätzleche Lärmschutz do opgeriicht gëtt.

D’Madame Depuydt huet �0 Enkelkanner, a fir de Mee 20�� 
huet sech schon den éischten Urenkel, e Bouf, ugemellt. Leider 
ass hire Mann Willy den �7. Dezember 2002, 2 Joer no der 
Gëllener Hochzäit gestuerwen an zënterhier lieft d’Madame 
Depuydt eleng, awer mat engem klengen Hond deen di ganz 

Opmierksamkeet genéisst.

Di ganz Méien vum Krich huet d’Jeanny Souvigné als jonkt 
Meedchen mam Ufank vun der Rundstedtoffensiv erlieft, wéi si 
virum däitsche Besatzer fortgelaf sinn. Zesummen mat hiren El-
teren an hiren zwee Bridder hu si sech zu Fouss op de Wee fir an 
d’Stad gemaach. Si haten just en Handwienchen bei sech, deen 
se ofwiesselnd gezunn hunn, an dorop hu se Gezei, Schwénge-
fleesch an de klenge Brudder transportéiert. Zu Steeën um Bloen 
Eck hu se nach eng héichschwanger Fra opgelueden. Déi hu 
se mam Handwienchen mat bis an d’Stad geholl, wou si se an 
enger Klinik ofgeliwwert hunn. An der Stad sinn si dunn op aner 
Logementer verdeelt ginn, fir d’éischt op Fenteng an duerno op 
Hënchereng. Si sinn rëm zréck op Dikrech komm wéi dat Uergst 
vun der Rundstedtoffensiv riwwer war, an dunn huet d’Jeanny 
am Kolléisch gehollef botzen, deen déi Zäit als Kasär a Lazarett 
fir amerikanesch Zaldoten benotzt gouf. Wéi den Zoufall et 
wëllt, huet si �947, wéi si op Besuch zu Paräis bei hirem Monni 
war, an den Folies Bergères ee vun den amerikaneschen Zaldote 
vun Dikrech rëmgesinn.

Wann een bei d’Madame Depuydt an d’Haus erakënnt, da 
brauch en net ze froen op si och Hobbyen huet. Wuertwiertlech 
an all Zëmmer stinn an hänken Poppen, Nippesfiguren, Delft 
Parzeläin, chinesesch Vasen, Erënnerongsplakken an -Telleren, 
al Portraiten, Verdéngschtmedaillen vun hirem Schwéierpapp 
aus dem éischte Weltkrich. Fir all déi Sammlungen an der Riicht 
ze halen fëllt ganz gutt een Dag vun enger achzegjäreger Damm 
aus, an niewebäi gëtt dann nach gelies, gestréckt, gekacht an 
CDen gelauschtert a matgesongen.

80 joer
Jeanny Depuydt-Souvigné

Traditiounsgeméiss kommen an der leschter Ausgab vum Joer all déi Leit déi e ronnnen Gebuertsdag haten,vun 80 Joer un, no engem 
privaten Interview mat engem klenge Bericht hei zu Éieren.

Natierlech denke mir grad sou un all déi al Schierener di an engem Altersheem hire Liewensowend verbréngen. Et sinn dat Aubart-Pott 
Maria, Carolina Freitas Antonio an Theis Nicolas, all 80 Joer.

Och eis beschte Gléckwënsch op dëser Plaz all deenen déi nit wollten interviewt ginn. Un éischter Plaz eiser eelster Biergerin der 
Mme Ferrari fir hir 95 Joer, der Mme Giudice-Iacona Calogera an dem Här Giudice Giuseppe alle béid fir hir 80 Joer.     
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Jean Eippers est né le 30 janvier �930 
à Echternach ou il a passé toute son 
enfance ensemble avec ses parents, 
son frère et sa soeur. Après avoir passé 
3 ans à l’école primaire d’Echternach 
il est passé à la „Hauptschule“ pen-
dant les quatre années de guerre. Du 
06 octobre �944 jusque fin mars �945 

il a été évacué ensemble avec sa famille, d’abord à Niederfeulen 
et finalement à Ettelbruck où la famille a vécu jusqu’à la fin de 
l’évacuation.
Après la guerre il a continué ses études au Lycée Classique 
d’Echternach jusqu’en �949, année où il a passé avec succès 
l’examen de fin d’études secondaires. 
Comme son plan initial était de devenir médecin dentiste, il s’est 
engagé pour l’année �949 / �950 au Cours Supérieur à Luxem-
bourg. Au bout de cette année il s’est rendu compte qu’il n’avait 
pas fait le bon choix et après son passage militaire obligatoire il 
s’est décidé à aller travailler.

Ainsi après avoir passé avec succès son test d’engagement il a été 
engagé chez Goodyear à Colmar-Berg le 25.08.�952 à l’usine des 
pneumatiques. Pendant les premières années passées à cette usine 
il a profité de son temps libre pour faire une formation d’ingénieur 
en suivant des cours par correspondance. Sous sa responsabilité la 
construction de moules à pneu a été concentrée au Luxembourg et 
dans les années �968/ �969 la maison mère aux Etats-Unis a pris 
la décision de construire au Luxembourg une usine spécialisée (la 
LUXMOLD) dans ce domaine. En plus des moules l’usine fabri-
quait des aussi des machines confectionneuses de pneumatiques.

Dès le départ Jean faisait partie des pionniers de cette usine et 
rien de plus logique que de le voir gravir tous les échelons pour se 
voir confier la direction de l’usine début �975. Le jour de ses 64 
ans il a finalement quitté ce poste et la vie active pour prendre sa 
retraite bien méritée.

Depuis le 03 septembre �955 Jean est marié à Christiane Fischer 
et le couple a une fille Josiane née en janvier �959. Josiane habite 
aujourd’hui avec sa famille à Bridel et Jean est tout fier de ses 3 
petits-enfants âgés de �9, �6 et 9 ans.

Jean habite avec sa famille à Schieren depuis �96� et dès son 
arrivée s’est bien engagé dans notre commune. Ainsi comme 
président fondateur de l’Antenne Collective il a compris dès �964 
que les moyens des antennes privées étaient très limitées et que 
l’antenne collective offrait d’autres horizons. C’est ainsi qu’avec 
un petit nombre d’amis pionniers ils ont entrepris d’installer le 
deuxième réseau d’antenne collective au Luxembourg. 
Pendant plus de 25 ans Jang était président du bureau électoral 
lors des élections tant sur le plan communal que national. Pendant 
5 ans il était également membre de la Chorale. De même pendant 
de nombreuses années il était membre et finalement président de 
la commission de culture et des fêtes de notre village.
Qu’il soit devenu président du club de football Etzella d’Ettelbruck 
ne lui a pas fait que des amis alors qu’il aurait été mieux vu qu’il 
prenne les commandes du FC Schieren, poste qu’on ne lui a ja-
mais offert pourtant.

Les travaux de jardinage pendant la bonne saison, voyager et la 
pratique du golf, ensemble avec son épouse Christiane remplissent 
les journées du retraité. La lecture et l’ordinateur arrondissent ce 
programme.

Den Tony koum den �9. Dezember �930 zu Schieren a sengem 
Heemechtshaus op d’Welt. Seng Elteren, Jang Nickels a Suzanne 
Majerus, waren �927 vu Béiwen un der Sauer (Bavigne) op Schie-
ren komm. Säi Papp hat d’Haus fir 46.000 Frang gesteet, en huet 
déi Zäit 3 Frang d’Stonn verdéngt. Si hate 5 Kanner, der Rei no : 
de Mett, de Jengi, dee ganz jonk gestuerwen ass, d’Thérèse, den 
Tony an d’Triny.
No der Primärschoul ass en 3 Joer op d’Handwierkerschoul gaang. 
A senger Léierzäit huet hien noeneen d’Geselleprüfung als Charron 
(Woner), Menuisier a Charpentier gemaach. D’Meeschterprüfung 
als Ébeniste huet den Tony �955 bestan. Hien huet als Schräiner 5 
Joer bei sengem Papp, 3 Méint beim Berckes zu Baastenduerf, 2 
Joer beim Grün zu Bouneweg an 2 Joer zu Bréissel geschafft.
Den �. Juli �957 huet hien sech mam Jeanny Bonnaud bestuet; si 
kruten 4 Kanner, Christiane, Monique, Michèle an Alain, a si sinn 
haut stolz Grousseltere vun 8 Enkelkanner.
Den éischten August �957 huet den Tony de Schräinerberuff 
nëmme méi als Hobby bedriwwen an en huet zu Ettelbréck am 
Hôpital Neuropsychiatrique als Wäerter ugefaang, wou en och 
den �. Oktober �988 seng wuelverdéngte Pensioun kritt huet.
Säi groussen Hobby awer war an ass Gemengepolitik.�976, beim 
zweeten Ulaf, gouf den Tony an de Gemengerot gewielt, wou hien 
bis 2005 ouni ënnerbriechung dra war, a wéi hien mat Stolz seet 

„ëmmer an der Oppositioun“. Hien 
war déi 30 Joer an der Bautekommis-
sioun an hie geet och lo nach ëmmer 
an d’Gemengerotssitzunge lauschte-
ren. Doduerch dat hien och Lokal-
reporter vum „Wort“ war an ëmmer 
d’Gemengerotsberichter vu Schieren 
redigéiert huet, war hien am ganze 
Land als Rat Nickels bekannt.

Dann ass den Tony awer och e Veräinsmënsch par excellenze, an 
dat gesäit een wann ee säi Parcours kuckt:
Am Gesank vun �948 bis haut, an hie war an ass ee vun de besch-
ten Tenore vu Schieren
An der Musek vun �947–�990 als Grënnungsmember a praktesch 
di ganzen Zäit op der décker Tromm
Am Gaart an Heem vun �963 bis haut, wou hien och scho vun 
�967 un Keessjee ass. Hien huet d’Keess vum deemolege Schoul-
meeschter Antoine Bourkel iwwerholl, an deen huet him un 
d’Häerz geluecht: „Maach dat elo sou wéi ech dech geléiert hat“. 
Haut fleegt en säin Hobby fir all méiglech Informatioune vu sen-
gem Heemechtsduerf Schieren ze sammelen; mat senger detail-
léierter Dokumentatioun a sengem grousse Wëssen ass den Tony 
eng vun de beschten Informatiounsquellen vun dëser Zeitung. 

80 joer
Jean Eippers

80 joer
Tony Nickels
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De Robert Gengler gouf  de �6. Januar �930 zu Elwen als drëtt-
jéngst vun �� Kanner an enger Eisebunnerfamill gebuer. Hien 
hat 5 Bridder a 5 Schwesteren. Haut liewen si nach zu dräi.
Wéi de Papp sou gongen de Robert an all seng Bridder no der 
Schoul och op d’ Eisebunn.
D’ Primärschoul huet hien zu Elwen besicht, an duerno och do 
d’Uewerprimärschoul. Duerno gong hien an d’Beruffsschoul an 
huet d’Schräinerhandwierk an der Schräinerei Majerus zu Ettel-
bréck geléiert. A senger Jugendzäit war hie mat Begeeschterung  
aktiven Turner am Turnveräin zu Elwen.
An der Zwëschenzäit huet de Robert d’Anne Miller vun Ee-
schwëller kenne geléiert, a si hu sech den 8. August �957 zu 
Eeschwëller an der Kierch d’Jowuert ginn. Di éischt 6 Joer vum 
Bestiednis hu si zu Elwen gewunnt, duerno 3 Joer zu Péiteng bis 
si sech �966 hei zu Schieren néiergelooss hunn. D’éischt hu si an 
der Steeënerstrooss gewunnt bis si an hirt neit Haus an der Rue 
du Chemin de Fer geplënnert sinn. Si hunn dräi Kanner d’Liewe 
geschénkt, den eelsten de René wunnt zu Dippech ass bestued an 
huet 4 Kanner, d’Jeanny  wunnt zu Marnech an huet 2 Kanner,  

de jéngsten de Marco huet sech bis lo 
mol dem Jongeselleliewe verschriw-
wen, hie wunnt zu Schrondweiler. 
Säi Parcours op der Bunn war fol-
genden, hie war “Chef de train” zu 
Elwen, Beetebuerg, do huet hien 
missten op Péiteng wiesselen wéinst 
dem Avancement, duerno war hien 
nach emol zu Elwen an zu Péiteng an 
zum Schluss war hien zu Ettelbréck.  
Vun Ettelbréck aus gong hien am August �987 ass seng  ver-
dingte Pensioun. A senger Pensioun ass de Robert gäeren a vill 
op Eeschwëller an de Bësch schaffe gaang an hien huet och do 
d’Weieren an der Rei gehal. Doheem huet hie regelméisseg Rät-
sele gemeet. An deene leschte Joeren ass op Grond vun senger 
Alzheimer Erkrankung een heiheem liewen ëmmer méi schwie-
reg ginn. Säit dem halwen Dezember huet hien no engem Klini-
kopenthalt eng Plaz am Haaptmanns Schlass zu Berbourg kritt.

80 joer
Robert Gengler

Den 23. August �930 gouf d’Madame 
Catherine Zeimetz-Thoemmes zu 
Tréier als eelst vun 3 Meedercher 
gebuer. �936 ass d’Famill op Kau-
denbach am Hunsrück geplënnert. 
Hire Papp ass fréi gestuerwen a si 
ka sech bal nit méi un hien erënne-
ren. De Stéifpapp war Kunstglaser 
an hien huet haaptsächlech faarweg 
Kierchefënsteren gemaach. Nom 

Krich war et a verschiddene Géigenden vun Däitschland ganz 
aarmséileg, an eng vun deene Géigenden war den Hunsrück an 
d’Äifel. Der Catherine Thoemmes ass et nit besser gaang a vun 
�945-�946 huet si bei de Baueren aus der Noperschaft geschaaft 
fir sech iwwerhaapt sat iessen ze kënnen. Di nächst Joeren huet 
si an der Äifel als Mod geschafft.

�95� ass si fir kuerz Zäit op Lëtzebuerg geplënnert fir �952 zréck 
an Däitschland ze goen. Si war dunn bis �954 zu Koblenz bei 
enger franséischer Besatzungsfamill am Stot. Am Abrëll �956 

gong et dann zréck op Lëtzebuerg, an do huet si dunn �5 Joer 
laang bei där Famill am Stot geschafft där d’Brauerei Funk-Bri-
cher gehéiert huet.

Op enger Hochzäit vun enger Frëndin huet si dunn de Josy 
Zeimetz kennegeléiert, a si zwee hunn sech am November �97� 
bestued. Well hire Mann op der Goodyear geschafft huet, hat 
hien sech scho virdrun dat Haus zu Schieren kaaft, an direkt no 
der Hochzäit si si och do dra geplënnert. Leider waren si zwee 
awer du schon ze al fir nach Kanner ze kréien an duerfir sinn si 
eleng bliwwen a feieren haut hire Liewensowend an aller Rou, 
well si och mat de Schierener Leit praktesch kee Kontakt hunn. 
D’Madame Zeimetz huet de Moment liicht gesondheetlech Pro-
blemer mam Galekanal, a si muss sech duerfir e bësse schounen.

Si hat eigentlech an  hirem Liewen nëmmen zwee Hobbyen: an 
der waarmer Zäit vum Joer waren et all méiglech Aarbechten déi 
mam Gaart zesummen hongen, an der kaler Period huet Catheri-
ne Zeimetz Teppecher geknëppt, an �0 vun dësen Teppecher am 
Haus zeien haut nach vun der handwierklecher Kapazitéit. 

80 joer
Catherine Zeimetz-Thoemmes
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De Jos Weber huet den �8, Mee 20�0 
seng 80 Joer konnte feieren.
Gebuere gouf de Jos Weber den �8. 
Mee �930 zu Héischdref an der Ge-
meng Reisduerf, als 6. vu 7 Kanner. 
Si waren zu véier Meedercher an 3 
Jongen. D’Elteren ware Bauer an 
hunn d’ Molkerei vu Bëttel derbäi 
gemeet.

 No der Primärschoul déi de Jos zu Bëttel besicht huet gong hien 
an d’ Beruffsschoul op Dikrich fir d’ Schräinerhandwierk an der 
Schräinerei Weckering zu Dikrich ze léieren, a wou hien nom 
Militärdéngscht och nees zréckgaang ass. No enger Statioun an 
der Schräinerei Bassing zu Veinen huet et de Jos op Dummel-
déng an d’ Schräinerei Boes gezunn mat der Viraussiicht vun do 
aus an d’ Schräinerei vun der Schmelz ranzekommen, wat dann 
och séier an d´Rei gaang ass. Niewent der Schräinerei huet hien 
och geleegentlich an der Géisserei  geschafft.
An der Zwëschenzäit huet de Jos d’Marie Weis vu Poschent bei 
Waalsdref an der  Gemeng Furen kenne geléiert. Zu Poschent 
waren déi Zäit just zwee Haiser, haut steet just nach  eng Scheier 
do. Bestued hu si sech den �8. Februar �955 zu Furen.  Aus dem 
Bestiednis gongen dräi Kanner ervir, dat eelst d’Nicole wunnt 

um Briddel, hir zwéi Jongen de Fernand an de Bern wunnen 
allebéid hei zu Schieren. Stolz ass de Jos op seng fënnef Enkel-
kanner. 
Wéi d’Schräinerei  vun der Schmelz �965 vun Dummeldéng 
op de Minett verluegt gin ass huet et de Jos awer nit mat dohi 
gezunn an hien huet decidéiert op d’ Goodyear ze goen. Och an 
deem Joer si si hei zu Schieren usässig ginn an der rue du Che-
min de Fer , hu si en Haus kaft a wunnen haut nach do. �987 ass 
de Jos an seng verdéngte Pensioun gaang.
Knapps hei zu Schieren ukomm ass de Jos der Chorale Cécilia 
bäigetrueden wou hien a seng Fra och haut nach ëmmer gäer 
matsangen. Mee och am Comité vun der Schierener Musek huet 
de Jos während Joeren säi Mann gestallt.
De Gaart war ëmmer dem Jos säin Hobby bis viru kuerzem 
huet hie säi 6 Ar grousse Gaart an der Riicht gehalen. Am Fré-
ijoer war hien ëmmer mat den éischten déi hire Gaart an haten. 
Niewent dem Gaart an dem Gesank war Keele spillen säin drët-
ten Hobby.
Mat sengen 80 ass de Jos nach gutt op de Been an hie mecht 
nach all Dag säin Tour duerch d’ Duerf an hie geet och all Dag 
zu Fouss bei de Bäcker. Um neitste Stand hält de Jos sech mat 
Zeitung liesen, Radio lauschteren a Fernseh kucken.

80 joer
Jos Weber

D’Yvonne Rinnen huet den �8. August �930 zu Lëntgen als 
zweet vun dräi Kanner d’Liicht vun der Welt erbléckt.
Zesumme mat sengen zwéi Bridder huet d’ Yvonne d’ Pri-
märschoul zu Lëntgen bis d’néngt Schouljoer besicht. No der 
Schoul huet d’ Yvonne an der Kleederfabrik Manali an der Stad 
d’Néieschhandwierk geléiert an huet zéng Joer do geschafft.  
Mat �7 Joer huet d’ Yvonne  am Zuch um Wee fir op d’Aarbecht 
den  Jean Thill vu Schieren kenne geléiert. Dräi Joer méi spéit  
den �. September �950 hu si sech an der Kierch zu Lëntgen 
d’Jowuert ginn. 
Di éischt Joeren vum Bestiednis hu si hei zu Schieren am Jang 
sengem Elterenhaus gewunnt bis si �955 niewendrun nei ge-
baut haten an do agezu sinn. Aus dem Bestiednis gongen zwee 
Jongen, de Carlo an de Georges , dee Wäissen wéi mir soen, 
ervir. Alle béid wunne si hei zu Schieren de  Carlo um Léibierg 
ass bestued mam Monique André aus der Stad an si hunn dräi 
Kanner, d’Sarah, d’Laura an den Eric. De Georges duergéint ass 
bis haut dem Jongeselleliewe verbonne bliwwen. Hie wunnt lo 
am alen Haus dat hien sech an Eegeregie mat vill Goût an d’Rei 
gesat huet.
D’Yvonne huet sengem Mann bei senge villsäitege  Veräins-
aktivitéiten ëmmer zur Säit gestan an huet hien allzäit gutt 
ënnerstëtzt, an huet och selwer Hand mat ugepaakt an dat beson-
nesch bei der Musek. D’Yvonne war an ass nach ëmmer gäeren 
an der Gesellschaft an zesummen hu si bis zum Schluss kaum bei 
enger Manifestatioun gefeelt. 

Mat senger Léift zu de Blummen, an 
dem Kachen, huet d’Yvonne ëmmer 
mat vill Goût hirem Emfeld vill 
Freed gemeet mat enger schéiner 
Dekoratioun an engem gutt gedéck-
ten Dësch.
Selwer war d’Yvonne Member  vun 
de Fraen a Mammen an an der Ami-
peras a spéider bei de Frënn vum 
drëtten Alter.
Den �. September 20�� waren d’ Yvonne an de Jang also 60 Joer 
bestued. Mee di grouss Feier vun der Diamanten Hochzäit déi fir 
de �9. September geplangt war kruten si leider nit méi ze feieren.  
Kuerz virdrun huet de Jang misste stënterlech an d’Klinik age-
liwwert  ginn an hie sollt nit méi heem kommen. Hien ass den 
30. September an der Klinik zu Ettelbréck gestuerwen. 
Lo wou d’ Yvonne eleng ass, ass hat frou dass seng Kanner 
no bei Hand sinn, an och seng dräi Enkelkanner op déi hat be-
sonnesch stolz ass komme regelméisseg a gäeren bei der Bomi 
laanscht.
Och mat 80 ass d’Yvonne nach eng rüsteg an houfreg Damm, 
mécht säin Haushalt nach selwer. Geeschteg fit hält hat sech mat 
Liesen a kuckt regelméisseg d’Neiegkeeten um Fernseh.
De Redaktiounscomité wënscht dem Yvonne dass hat gutt iwwer 
de schwéiere Moment wegkënnt a wënscht him dee néidige Mut 
well d’Liewe muss weider goen.

80 joer
Mme Yvonne THILL-RINNEN
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D´Théa Bartz gouf den 8. Mee �920 zu Amblève (Amler) bei 
St.Vith als 2. vun 8 Kanner gebuer. Si hat 5 Bridder an 2 Schwes-
teren. Zwéi Bridder sinn am Krich gefall, eng Schwester liewt 
nach si huet 87 Joer. 

D´Primärschoul huet si zu Amler besicht. No der Schoul huet si 
am Stod vun enger Hiewann geschafft. An de Krichsjoren war si 
vu �943 bis �945 am Aarbechtsdéngscht bei der Eisebunn  zu St 
Vith an zu Aachen.
Nom Krich huet si am Stot vum Metzler Schaus zu Elwen 
geschafft, an duerno am Café Legay-Streitz, hirer spéiderer 
Schwéiesch, zu Asselbuer.
Mam Jos Streitz vu Lëllgen huet si sech den 23.Abrëll �946 
bestued. Hire Mann huet aus dem éischte Bestiednis an dem 
hie Wittmann gouf zwee Meedercher, d´Anna an d´Margot mat-
bruecht. Aus hirem Bestiednis haten si zwee Jongen den Albert, 
an den Alphonse.
Während Joeren huet si zu Lëllgen d´Kierch gebotzt a gerëscht.

D´Famill Streitz-Bartz huet �966 hei zu Schieren d´Haus Nr 
�4 an de Gaarden kaaft a sech hei néiergelooss. Dëst Haus 
huet enger Mme Klopp gehéiert déi et verkaaft huet fir an 

d´Altersheim ze goen. Si huet du 
5 Joer op der Gooyear als Botzfra 
geschafft.

Vun de Kanner respektiv de Stéi-
fkanner wunnen den Alphonse an 
d´Margot hei zu Schieren.
D´Madame Streitz ass zënter �973 
Wittfra. Si ass gläich duerno bei 
den Alphonse an d´Steeënerstrooss 
wunne gaang an dat fréiert Haus vum Jos Heintz. Hirt Haus an 
de Gaarden huet se verkaaft un den Ed.Pick. �977 si si an hirt 
neit Haus an de Léibierg geplënnert.
D´Mme Streitz ass 8 mol Groussmamm an huet �6 Urenkelen.
Mat hire 90 Joer ass d´Madame Streitz nach bei gudder Gesond-
heet, huet nach gudden Appetit a si ass nach bei klorem Verstand. 
Si gesäit an héiert nit méi gutt doduerch kann si kee Fernseh méi 
kucken a geet owes mat Zäit an d´Bett. Si ass nach ëmmer in-
tresséiert wat et neies an der Zeitung gëtt. D´Grompere scheelen 
ass eng vun hire Beschäftigungen a si mécht hir Schlofkummer 
och nach selwer.

90 joer
Mme STREITZ-BARTZ Dorothée, genannt Théa,

D’Joffer Irma Ries ass de 5. Januar 
�920 als Jéngst vu 5 Kanner zu 
Schieren gebuer, op den Dag genau 
� Joer virum fréiere Grand-Duc Jean. 
Hirem Papp säi Gebuertshaus war op 
der Knupp, an hir Mamm staamt vu 
Guedber. Hir Geschwëster si schon 
all dout, grad esou wéi hir Schoulk-
omeroden vum Joergang �920.Ganz 

frou verzielt si dat si de Géierense Jos eng Kéier ëm eng Tournée 
gesprengt huet, deen behaapt hat hien wier den Eelste vun �920, 
hien war nämlech den 8. Januar gebuer. Hien huet dat och réischt 
gegleeft wéi d’Irma him d’carte d’identité gewisen huet.

Well d’Irma vun �920 ass, war si och bei den éischten di fir 6 
Méint an den Arbeitsdienst huet misse goen, di Joergäng duerno 
hu missen �2 Méint maachen. Si koum an e Lager op Adenau 
beim Nürburgring mat nach 3 lëtzebuerger Meedercher. Di véier 
haten sech d’Wuert ginn fir net Heil Hitler ze soen; hir Führe-
rin hat dräimol den däitsche Grouss gesot, mee di lëtzebuerger 
Meedercher hunn nit geäntwert. Ganz zum Schluss sot déi dunn 
ganz genervt: „Na das sind wohl die sauberen Luxemburgerin-
nen“. Duerno goufen di 4 dann awer schikanéiert a si hu sech nit 
méi beieneen dierfte setzen a kee Lëtzebuergesch méi dierften 
ënnereneen schwätzen. Den Arbeitsdienst ass a Perioden vu 6 

Wochen bei Privatleit aus der Emgéigend gewiescht an d’Irma 
war der Rei no bei engem Bäcker, engem Ortsbauernführer, 
enger räicher Famill an op engem Bauerenhaff.
Nom Krich huet si 30 Joer laang am CHNP zu Ettelbréck als 
Infirmière geschafft a lo genéisst si och schon 30 Joer hir wuel-
verdingte Pensioun. Si ass vun Ufank un an den Enrolés de Force 
vu Schieren gewiescht, wou si och �8 Joer laang Caissière war. 
20�0 sinn 3 Memberen dovu gestuerwen a si sinn lo nach just 
zu 4 iwwereg: Irma Ries, Marechen Esser, Paul Helbach a Vic 
Fischbach. 

D’Irma Ries ass gesondheetlech nach ganz gutt drop an ausser 
engem Bengel fir ze goen huet si soss kee Problem. Ganz houfreg 
ass si datt et mam Geescht nach sou gutt fonktionnéiert, si ass bis 
85 Joer nach regelméisseg Auto gefuer a si kann d’Zeitung nach 
ouni Brëll liesen. Hire gudden Zoustand féiert si awer och drop 
zréck dat si vun hiren 3 Noperen Antonio Abalade, Nico Garson 
a Mil Tibessart sou gutt versuergt gëtt an déi quasi all Dag no 
hir kucke kommen.

E vun hiren Hobbyen ass Strécken. Si huet dëst Joer 20 Schalen 
fir arem Kanner an Indien gestréckt, niewent Mutzen a Schalen 
fir d’Famill vun hiren Neveuen a Niessen.

Mir hu schon e Rendez-vous geholl fir a fënnef Joer fir di 95. 

90 joer
Irma Ries
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comité Politique noRDStaD

Brief von Minister Marco Schank

NORDSTAD – Rückblick auf das Jahr 20�0

Es freut mich, an dieser Stelle einen kurzen Rückblick auf unsere gemeinsame „Copré-
sidence“ der NORDSTAD zu schreiben. Im Jahr 20�0 hatte ich die Ehre, dem Comité 
politique der NORDSTAD mit Marc Schmitz vorzusitzen. Das Jahr 20�0 war sehr arbeit-
sintensiv obschon nicht alle Initiativen in der Öffentlichkeit sichtbar waren. 

Besonders hervorheben will ich die Schaffung des „Office Social NORDSTAD“. Hier hat 
das „Comité politique“ es verstanden, die Zusammenarbeit mit ihren ländlichen Nachbar-
gemeinden sinnvoll zu initiieren. Hier wird die NORDSTAD ihrer Rolle als „Hauptstadt 
des Nordens“ gerecht. 

Diese Zusammengehörigkeit der 6 Gemeinden ist heute politisch gefestigt. Jedoch „verkauft“ die NORDSTAD sich noch nicht 
genug in ihrer Gesamtheit und präsentiert ihre Attraktivität und ihr gesamtes kulturelles sowie wirtschaftliches Angebot noch nicht 
genügend. In diesem Sinne hat der Schöffenrat der Gemeinde Schieren eine „Bildungsreise“ mit den Geschäftsverbänden und Syn-
dicats nach Wittlich organisiert, um eine ähnlich gelagerte Problematik zu betrachten. Anschliessend wurde ein Konzept für eine 
Kommunikations- und Marketingstrategie in Auftrag gegeben. Es ist vorgesehen zusammen mit dem Einzelhandel und Tourismus die 
NORDSTAD gemeinsam mit der Region, eingebettet in eine einzigartige Landschaft, als aussergewöhnlichen Punkt auf der Landkarte 
sichtbar zu machen.

Im Jahr 20�0 wurde auch der erste „Nordstadposten“ geschaffen. Die 6 Gemeinden finanzieren, zusammen mit dem Nachhaltigkeits-
ministerium, einen festangestellten Planer (spezialisiert in Landesplanung und Urbanismus). Seine Aufgabe wird es sein vor Ort die 
konkrete Umsetzung des Masterplans voranzutreiben und zu koordinieren. 

Unter Schierener Coprésidence ist auch in Sachen „Aktivitätszone Fridhaff“ ein Durchbruch gelungen. Eine Einigung mit den 
Grundstückseigentümern wurde gefunden. Das kürzlich geschaffene interkommunale Syndicat „ZANO“ (Syndicat intercommunal 
pour la création, l’aménagement, la promotion et l’exploitation de zones d’activités économiques sur le territoire des communes de la 
NORDSTAD) kann also die Grundstücke kaufen. Die staatliche Finanzierung des Anschlusses an die Nordstrasse ist auch inzwischen 
garantiert. 

Ich kann deshalb mit gesundem Optimismus der zukünftigen Umsetzung des wichtigsten Projekts der nationalen Landesplanungss-
trategie entgegensehen und bedanke mit bei allen Beteiligten für die sehr konstruktive Zusammenarbeit.

Bedanken möchte ich mich insbesonders beim Schöffenrat und dem Gemeindesekretariat in Schieren. Es wurde keine Mühe gescheut, 
die nicht immer einfachen Arbeiten des „Comité politique“ tatkräftig voranzutreiben. 

 Marco Schank

 Minister für Wohungsbau

 Beigeordneter Minister für nachhaltige Entwicklung und Infrastruktur 
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COMITE POLITIQUE NORDSTAD

Le 2 décembre 20�0 a eu lieu à Schieren une conférence de presse au cours de laquelle le ministre délégué Marco 
Schank et le bourgmestre de Schieren Marc Schmitz ont présenté les projets et travaux entamés dans le cadre de 
la convention initiale. Le comité politique Nordstad s’est constitué, après des prises de contact dès 2003, en 2006 
et regroupe les 6 communes de Bettendorf, Diekirch, Erpeldange, Ettelbruck, Schieren et Colmar-Berg. Bien 
qu’une fusion des 6 communes n’ait pas encore été réalisée, les différents acteurs se sont donné le but de définir 
des objectifs communs dès à présent pour bien avoir préparé le terrain pour une fusion future.

Les projets majeurs qui sont en période de planification et /ou de réalisation sont: 

1. Zone industrielle fridhaff

Cette initiative a pour but de délocaliser un grand nombre d’entreprises des centres d’habitation et de les concen-
trer dans une surface commune avec le but d’attirer de nouvelles entreprises supplémentaires et de créer des em-
plois. Les statuts du syndicat ont été adressés pour avis au conseil d’Etat. Les pourparlers avec les propriétaires 
sont entamés, la planification va démarrer en 20�� et les travaux d’infrastructure sont prévus pour 20�4.

2. concept de mobilité

Ce concept prévoit des mesures pour l’amélioration de la situation actuelle en tenant compte de :

• la revalorisation du transport public

• la promotion du trafic lent

• l’adaptation du système à l’accroissement des nombres d’habitants et de places de travail

• la clarification du concept pour le boulevard urbain entre Diekirch et Ettelbruck

Le concept devrait être prêt pour la présentation en public pour fin 20��.

3. concept pour l’évitation des inondations par :

• la définition des zones d’inondations

• la définition des mesures complétées ou prévues

• l’influence des projets de construction sur le risque d’inondation et les éventuelles mesures de compensation

4. Projet Gare et landwirtschaftlicher Verband ettelbruck par :

• l’amélioration des transports publics

• la reconstruction du bâtiment de la gare

• la création de places de stationnement Park and Ride

• le concept de la mixité fonctionnelle pour habitations, services et activités commerciales

• un concours d’architectes pour le domaine du Verband
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5. Projets locaux à intérêts régionaux :

• concept urbain du site „portes de Diekirch“

• projet de construction sur le site „Laduno“

• restructuration du centre d’Erpeldange

• revalorisation de la place Marie-Adéläide à Ettelbruck

• nouveaux lotissements de construction à Colmar-Berg, Schieren, Ettelbruck et Bettendorf

6. centralisation des activités socio-culturelles et de sécurité :

• Nordstad Jugend

• Centre d’Intervention Nordstad

• Centre d’Archivage et de Documentation Régional du Nord

• plan de sécurité local Nordstad

• Turnveräin Nordstad

• Schachclub Nordstad

• Club Senior Nordstad

• Office Social Nordstad du nom de Resonord. Cet office régional regroupe à côté des communes de la Nordstad 
encore les communes voisines de Mertzig, Feulen et Bourscheid pour un total actuel de 27.000 habitants

7. Définition des projets futurs de l’etat dans le contexte de la nordstad :

• Lycée technique agricole

• Nordstad Lycée

• CNFPC Ettelbruck

• LTPS Ettelbruck

• LT et LTA Ettelbruck: priorité d’infrastructures

• infractructures sportives Diekirch

• Palais de Justice Diekirch

• Labo Asta Gilsdorf

• construction de logement

• requalification de la gare d’Ettelbruck

• contournement Ettelbruck

• Walebroch: nouveau passage ferroviaire

• raccordement de la zone industrielle Fridhaff 

En tenant compte de l’augmentation de la charge du travail, une nouvelle formule de fonctionnement de la copré-
sidence a été retenue de commun accord. Une troika composée du coprésident actuel secondé par les coprésidents 
antérieurs et futurs exercera le bon fonctionnement avec le ministre délégué Marco Schank. Ainsi pour 20��, 
Albert Back, bourgmestre de Bettendorf, sera entouré de Marc Schmitz et Fernand Diederich, bourgmestres de 
Schieren et de Colmar-Berg. Pour ce qui concerne le personnel du comité Nordstad, il y a lieu de mentionner la 
création d’un poste cofinancé par les 6 communes et l’Etat. Depuis 3 mois une personne qualifiée en aménage-
ment du territoire et en urbanisme a comme mission d’initier et de gérer les projets préconisés par le „Masterplan 
Nordstad 2008“. 
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�. FIAT QUBO fir den Service Technique Januar 20�0 Präis �5.733 Euro

2. PEUGEOT PARTNER fir den Service Regie Januar 20�0 Präis �3.697 Euro

3. FENDT 3�2 VARIO Traktor mat Frontlader Juli 20�0 Präis 98.500 Euro

4. FAHR Container Oktober 20�0 Präis 38.000 Euro

5. Schneiplou October 20�0 Präis �4.000 Euro

                                                                                                    SCHUMACHER Luc

De neie fueRPaRK Vun DeR GeMenG

Journée Commémorative 2010
Dëst Joer 20�0 waren d’Erënnerungen un di schwéier Zäit vum 2. Weltkrich ëm 
esou tragescher well 3 Komeroden aus eiser Sektioun deen Dag net méi konnte 
materliewen. De Jengi, de Metti an de Jang, 3 staark engagéiert Memberen vun 
der Sektioun si gestuerwen.

An der Kierch huet de Paschtouer eng Mass zu deem Dag zelebréiert, déi vun 
eiser Chorale gebührend verschéinert ginn ass. Um Enn huet de Buergermeesch-
ter nach e puer Wuert zu dësem Gedenkdag un d’Leit geriicht, mat dem Hiwäis 
déi schrecklech Zait ni ze vergiessen.

Bei der Blummenidderleeung konnten net méi allzevill Komerodinnnen a Kome-
roden deelhuelen. Wa si och duerch deen héijen Alter net méi direkt un de Feierle-
gkeeten konnten deelhuelen, esou si si gewëss datt mir och un si geduecht hunn.

E waarme Merci un de Paschtouer Romain Gillen, un d´Chorale fir di schéi Mass, 
un d´Musik fir d’Spillen vun der Sonnerie aux morts an un d´Pompjeeën fir hir 
Präsenz. Et ass och dëst Joer fir d’éischt gewiescht, datt ee vun eise Pompjeeën 
eng Hand mat ugepaakt huet fir d’Blumme mat ze droen.

De �4. November ass dunn 
och nach eise Präsident 
Martin Thoma gestuerwen

Fir d‘Sektioun, 
Garson Nico

 enRôléS De foRce  - Sektioun Schieren
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usprooch vum Buergermeeschter Marc Schmitz um nationale Kommemoratiounsdag 

Här Paschtouer 

Här Eirebuergermeeschter, 

Kollegin a Kollegen aus dem Scheffen- a Gemengerot, Léiw Jugendlecher, 

Léiw Veräinsmemberen, 

Léiw Matbiergerinnen a Matbierger, 

Um nationale Kommemoratiounsdag gedenke mir hei am Land, an dat schon zanter dem Joer �946, all Joer op 
en neits all deene Lëtzebuerger, déi während dem Zweete Weltkrich fir hir Heemicht gestuerwe sinn, grad wéi 
och deene villen Zwangsrekrutéierten, KZ-Prisonéier, ëmgesiedelten, Resistenzler an all deenen, déi während 
dem 2te Weltkrich ënner dem Nazi-Joch gelidden hunn. 

D’Nokrichsgeneratiounen stinn an der Pflicht, fir d’kollektivt d’Gediechnis ze erhalen andeems mer mat Dan-
kbarkeet un déi Leit erënneren, déi d’Nazi- Tyrannei mat vill Courage bekämpft hunn an déi dacks mam Asaz 
vun hirem Liewen de Garant fir eis Onofhängigkeet an eis Identitéit waren. Déi Fräiheet op déi mir jo haut esou 
houfreg sinn an déi mir haut esou gär genéissen, hu mir hinnen ze verdanken. 

Dat villt Leed wat deemols huet missen erdroen ginn duerf ganz einfach net vergiess ginn! Grad aus dëser kol-
lektiver Erënnerung mussen déi richteg Léiere gezu ginn. 

D’Proklamatioun vun de Vereenten Natiounen just e Joer nom Enn vum 2te Weltkrich - also an engem Moment 
wou all Säiten dat vollt Ausmooss vun esou engem Krich ze spire kruten - ass dat beschte Beispill. Wann och 
net all arméierte Konflikt konnt évitéiert ‘ginn, esou ass et der internationaler Kommunautéit dach gelong, de 
Fridden a wäiten Deeler vun der Welt ze établéieren an ze garantéieren. 

Och Schieren huet staark ënner der Okkupatioun gelidden, an dofir hale mir och ganz fest als Gemeng drop, 
dass de Schmierz, d’Betraffenheet, d’Roserei an d’Trauer vun deemols haut dee Respekt an déi Unerkennung 
entgéintbruecht kréien, déi se verdingen. 

An engem Ament, wou et ëmmer manner Aenzeie vun dëse schmerzlechen Evenementer gëtt ass et eis Pflicht, 
fir d’Geschicht an d’Erënnerung méi no un déi Jonk erunzebréngen, 

Wäerter wéi Toleranz a Respekt mussen iwwermëttelt a vun Zäit zu Zäit rappeléiert ginn, fir esou an der Gesel-
lschaft den néidege Stellewäert ze fannen an ze halen. «, 

Duerch dës Form vun Erzéiong ass et méiglech, fir eng Gesellschaft ze schafen, déi bereet ass zu all Moment hir 
Verantwortung an hir Responsabilitéit z’iwwerhuelen fir e friddlecht Mateneen tëscht Natiounen a Religiounen 
ze garantéieren. 

De fraien an de kritesche Geescht musse gefuerdert ginn, fir eng Welt vun der Solidaritéit ze schafen an 
d’Opkommen vun der Diskriminatioun an dem Extremismus am Käim z’erstécken. 

Ech géif gären am Numm vun der Gemeng Iech all Merci soen, déi haut drop gehalen hunn, un der Feier vun 
der Kommemoratioun hei zu Schieren deelzehuelen.: 

Alle liewegen a verstuerwene Memberen vun der lokaler Sektioun vun den Enrôlés de force well ech eis déif 
Unerkennung ausschwätzen; dir hutt ais deen eenzeg richtegete Wee virgezeechent. 
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Die Vogel-Kirsche verfügt über viele bemerkenswerte Eigenschaften. In der Krone einer 
freistehenden, erwachsenen Vogel-Kirsche können sich bis zu einer Million Blüten 
befinden! Sie sind für Bienen, Hummeln und andere Insekten eine der wichtigsten Nek-
tarquellen, weshalb Imker die Kirschblüte sehr schätzen. Aber auch für uns Menschen 
gilt: Was wäre ein Frühling ohne Kirschblüte? Wilde Vogel-Kirschen kommen vor allem 
am Waldrand und in der freien Landschaft vor, wo sie allerdings von Kultur-Kirschen schwer zu unterscheiden sind. Die Früchte der 
Wildform sind jedoch deutlich kleiner (nur � cm dick), die Kronen schlanker. Oft erkennt man bei Kulturkirschen am Stamm, meist 
in etwa 2 m Stammhöhe, knollenartige Verdickungen an der Stelle, an der die Bäume gepfropft wurden. 

Die früchte sind wegen ihrer Inhaltsstoffe sehr wertvoll für uns Menschen, aber auch bei 
Tieren sehr begehrt. Bis zu ihrer Reife muss ein Kirschbaum allerdings viele Klippen erfol-
greich umschiffen: Spätfrost oder Regen während der Blüte, Trockenheit, Hagel, Fraßfeinde 
und Schädlinge. Kirschen werden nicht nur für Schwarzwälder Kirschtorte und tausende an-
derer Leckereien verwendet, sondern neuerdings auch für Landes- und Weltmeisterschaften 
im Kirschkern-Weitspucken – der Rekord liegt derzeit bei 2�,7� m. 
Für so genannte Barbarazweige schneidet man Anfang Dezember – am 4.�2. ist Namenstag 
der Heiligen Barbara – ein paar Kirschzweige ab, stellt sie im Zimmer in die Vase, und dann 
blühen sie (mit etwas Glück) zu Weihnachten.
Ein ästhetisches Highlight der Vogel- und Süß-Kirsche ist ihre herbstfärbung: sie kann 
leuchtend orange bis feuerrot werden und damit Ende Oktober für einen herbstlichen Höhe-
punkt in der Landschaft sorgen, fast wie der „Indian Summer“ in Nordamerika (dort sind es 
allerdings Ahorne, die das Feuerrot verbreiten). 
Vogel-Kirschbäume können im Wald bis 30 m, im Freistand bis 20 m hoch und maximal 
�50 Jahre alt werden. Der Stamm kann oberhalb der Wurzelanläufe etwa einen Meter 
dick werden. Etwas sehr Schönes sind Kirschbaum-alleen in der Landschaft. Man findet 
sie aber heute äußerst selten, da diese Baumart nicht die optimale für schnell und stärker 
befahrene Straßen ist. Umso wertvoller sind die wenigen an Nebenstraßen und Feldwegen 
verbliebenen. Aber auch in Städten gibt es ab und an Kirsch-Alleen, so zum Beispiel im 
Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg. 

Hinsichtlich der ansprüche an nährstoffe und feuchtigkeit ist die Vogel-Kirsche sehr 
genügsam, sie kann sogar als Pionierbaum auf Schuttflächen wachsen. Aufgrund ihrer Hitze- 
und Trockenheitstoleranz kann sie tendenziell vom Klimawandel eher profitieren, weil sie 
dadurch gegenüber anderen Baumarten konkurrenzkräftiger wird.
Im Wald ist die Vogel-Kirsche derzeit eher eine seltene Baumart, die unbedingt mehr beachtet 
werden sollte – nicht nur, weil das holz sehr gute Preise erzielt. Es hat einen rötlichen Farbton, 
der sehr gesucht ist, und dient als Möbelholz sowie für wertvolle Furniere. (Biedermeiermöbel).

Auch ökologisch ist die Kirsche sehr wertvoll, so können alte, angefaulte Stämme vom seltenen hirschkäfer besiedelt werden.

Süß-Kirschen im obstbau werden grundsätzlich durch Veredlung erzeugt, dabei werden besonders blühwillige Zweige auf die 
Vogel-Kirsche gepfropft. In Mitteleuropa eingeführt wurde die Kulturkirsche bereits von den Römern kurz nach der Zeitenwende. 
Pro Baum können jährlich etwa 20 kg Früchte geerntet werden. Heute 
beträgt die Jahresernte an Süßkirschen weltweit etwa 2 Mio. Tonnen. 
Bis vor gar nicht so langer Zeit gab es in einigen Regionen schulfrei 
zur Kirschenernte. 

Auch als Ziergehölz ist der Kirschbaum sehr beliebt. Das edelste 
Baumpaar im Garten sind Kirschbaum und Walnuss, sie ergänzen sich 
ideal, sowohl was ihr Äußeres betrifft als auch ihre Nutzung. 

Baum des Jahres: die Vogel-Kirsche 
(Prunus aVium)

schneeweisse BlütenKönigin 
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Kirschkerne werden von absoluten Spezialisten zum Schnitzen ve-
rwendet. So befindet sich im „Grünen Gewölbe“ in Dresden ein Kirsch-
kern aus dem Jahre 1589 mit 185 (!!) geschnitzten Gesichtern. Damals 
hatten die Menschen noch Zeit… Kirschkernkissen erleben derzeit 
eine Renaissance als guter Wärmflaschenersatz: Die getrockneten 
Kerne werden in Leinensäckchen oder Kissen gefüllt, in der Mikrowel-
le, im Backofen oder Ofen erhitzt und zum Wärmen ins Bett oder auf 
empfindliche Körperstellen gelegt – das hilft bei Rheuma, Schmerzen, 
Hexenschuss und kalten Füßen. Viele schwören auf den wohltuenden 

Schlaf auf Kirschkernkissen, die sich übrigens auch für Allergiker eignen. 
In Japan wird seit etwa 1.000 Jahren alljährlich das Kirschblütenfest gefeiert, wenn die dort heimischen Blütenkirschen das Land in 
ein Meer von Rosa-, Pink- und Weißtönen tauchen. Dafür gibt es dort sogar meist einen freien Arbeitstag, im April ist nichts anderes 
so wichtig wie die Kirschblüte. 

Es gibt also jede Menge guter Gründe, warum die Vogel-Kirsche „Baum des Jahres“ geworden ist – Zeit, einen Kirschbaum zu pflan-
zen! Wenn Menschen mehr auf die Kirschbäume in der Landschaft achten, erleben sie die Jahreszeiten intensiver und noch schöner. 
Und in diesem Jahr schmeckt die Schwarzwälder Kirschtorte besonders.

Eis lokal Emwelt-a Weekommissioun huet an Joeren 2006 an 2008 um Léibierg zu béide Säiten vum Wee deen op Angelduerf féiert 
Vullekischtebeem geplanzt. Ounst dass mir et woussten dass d´Vullekischt lo en etlich Joer méi spéit op der rouder Lescht vun deene 
Beem sténg déi virum Verschwanne sinn, kënnte mir eis umoossen schon deemols virausgesinn ze hunn. Leider sinn der och no 
enger zweeter Planzung eng Partie nit ugaang, mee trotzdeem lount et sech fir Enn Abrëll wa si a voller Bléi stinn e Spadséiergank 
dohinn ze maachen.

Camille Pletschette

Déieren am Bongert am Biodiversitéitsjoer
Am Kader vun hiren Aktivitéiten Natur fir d’Vollek hat de 
Sicona an Zesummenaarbecht mat der Gemeng an der Emwel-
tkommissioun fir dënschdes den 23. September zu engem Tour 
an eis Bongerten agelueden. Rendez-vous war um 19:00 Auer 
am Léibierg ënnert der Bréck vun der Emgeeungsstrooss.

Et haten sech eng 16 Intressenten vu Schieren an Emgéigent 
afonnt fir un dësem Léiergank deel ze huelen. Als Konselljee an 
als Delegéierten vun der Gemeng Schieren am Sicona Centre, 
huet de President vun der Emweltkommissioun Camille Plets-
chette den Här Schoos Geschäftsféierer vum Sicona an d’Mme 
Jung vun der biologischer Statioun, an all Uwiesend begréisst 
an huet d’Wichtigkeet vun eise Bongerten ervirgestrach déi 
haaptsächlich an den Osthäng d’Landschaftsbild vun eisem 
Bann karakteriséieren.

Am Biodiversitéitsjoer huet den Thema Déieren am Bongert sou 
richtig gepasst. D’Bongerten ëm Schieren sinn aussergewéin-
lich intressant a wertvoll Liewensraim fir eng Rei Déierenaarten 
déi ëmmer méi rar ginn. Eis Bongerten sinn no eise Bëscher de 
bedéitenste Biotop an eiser Gemeng. Der Literatur no bidden si 
de Liewensraum vun enger 2000 Insekten a Vigel. 

Beim Spadséiergank vun annerhalwer Stonn iwwert de Léibierg 
konnte mir 4 Fëschreier beim Fortfléien gesinn. Weider hu mir 
eng Singdrossel déi berengt gouf an eng Haubenmeise gesinn, 
déi am Gestrëpp ënnert dem Ewenzigebierg an d’Netz gaang 

waren. D’Haubenmeise gouf awer nit berengt well et an der 
Zwëschenzäit schon ziemlich däischter war an den Här Schoos 
sech senger Saach nit méi ganz sécher war.

Mir kruten da nach eng Rei vu opgestoppte Vigel deenen hire 
Liewensraum de Bongert ass gewissen an ausféierlech expli-
zéiert, ënner anerem de Steekauz, d’Schleiereil, verschidden 
Arte Fleedermeis. 

Mëttlerweil war et déischter ginn an dësen léierräichen Owend 
gong zu Enn.

Camille Pletschette
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                            TENNIS Generalversammlung

Am vergangenen Freitag den 19ten November fand im schmuc-
ken Clubhouse des TC SCHIEREN die 24te Generalversam-
mlung des hiesigen Tennisvereins statt.
Eingangs der Versammlung bat der Präsident, Germain Schmit, 
die Anwesenden kurz dem treuen Mitglied des Vereins Jean Thill 
zu gedenken. 
Thill’s Jang war lange Zeit aktives Mitglied des Vereines und 
die wöchentliche Doppelbegegnung mit Gleichgesinnten war 
ein fester Bestandteil seiner Agenda. Als die aktive Zeit zu Ende 
ging, verpasste er kaum eine der sportlichen oder kulinarischen 
Veranstaltungen des TC Schieren .Auch erinnerte der Präsident 
an den zwanzigsten Todestag des ersten Präsidenten des Vereins 
Marcel Nilles.
Im Beisein zahlreicher Spieler des Vereins, der Vertreter der an-
deren Vereine und der Vertreter der Gemeinde mit an ihrer Spitze 
Bürgermeister Marc Schmitz und Schöffin Juliette Kemp-Weber 
sowie der Präsidentin der Kultur und Sportkommission Chris-
tianne Reiter, war er stolz auf ein sportlich recht erfolgreiches 
Jahr zurückblicken zu können. 
Hervorgehoben wurden die hervorragenden Ergebnisse der 
Herrenveteranenmannschaft, die, nachdem sie das vorige Jahr 
zum ersten Male überhaupt den Aufstieg in die Nationaldivision 
geschafft hatte, dieses Jahr ihren Platz in der Nationaldivision 
behaupten konnte und somit zu den 6 Besten ihrer Kategorie im 
Lande gezählt werden kann. 
Den Spielern Marc Everard, Jemp Gauthier, Claude Goerens, 
Andreas Grönloh,  Tom Kasel, Johny Mergen und Patrick 
Schaber dankte er für ihren Einsatz. Diese Spieler bekamen im 
Laufe der Versammlung durch die Vertreter der Gemeinde dann 
ebenfalls ein Präsent für ihre Leistung überreicht.
Gleiches galt für die zweite Herrenmannschaft, bestehend aus 
den Spielern Mike und Marc Everard, Claude Goerens, Julien 
Kemp, Stefan Schaap und Marc Schmitz, welchen der Aufstieg 
in die nächst höhere Klasse gelang.
Auch das jährliche Turnier Marcel Nilles wurde belobigend 
erwähnt, wo sehr viele Spieler des Vereins im Einsatz waren 
und Laura Thill es bis ins Finale schaffte und das Herrenfinale 
der Kategorien 5,6 und 7 gar ein reines „Schierener Finale“ war 
bei dem schliesslich Romain Schroeder als Sieger gegen Mike 
Everard vom Feld ging.
Danach dankte der Präsident noch sowohl dem Platzwart René 
Zeimetz für seine hervorragende Arbeit im Laufe des Jahres als 
auch dem Trainer Andreas Grönloh, der einen nicht zu unters-
chätzenden Anteil am Erfolg der Mannschaften hat, und dem es 
auch zu verdanken ist, dass so viele Jugendliche den Weg zum 
Verein finden und das Tennisspielen unter seiner fachkundigen 
Leitung erlernen.

Er vergass auch nicht den vielen freiwilligen Helfern des Verei-
nes zu danken, die den Vorstandsmitgliedern stets tatkräftig zur 
Seite stehen.
Sekretär Romain Goerens ging dann im Detail auf die vers-
chiedenen Aktivitäten 
des Vereines ein der 
sich aus 55 lizenzierten 
Spielern, 15 Freizeits-
portlern und neuerdings 
8 Vorstandsmitgliedern 
zusammensetzt.
Der Vorstand traf sich 
insgesamt 8 Mal.
Guy Wohl und Myriam 
Hoffmann machten ihre-
rseits einen detaillierten 
Rücklick auf die sportli-
chen Resultate der sämt-
lichen Mannschaften des TC Schieren , sowie der Einzelspieler 
bei den verschiedenen Turnieren wo sie im Einsatz waren
Kassierer Guy Berwick konnte in seinem Bericht über eine 
insgesamt zufrieden stellende Bilanz berichten. Auch wenn das 
laufende Jahr mit einem leichten Defizit endete, so ist dies vor-
nehmlich auf die neue Ausrüstung zurückzuführen. In der Tat 
hat der Verein mehr als 6400€ in eine einheitliche Kleidung für 
sämtliche Spieler investiert.
Mit Tom Kasel war auch wieder ein Mitglied des Vereines bereit, 
dem Vorstand  beizutreten, der sich nun wie folgt zusammen-
setzt: Präsident: Germain Schmit; Sekretär: Romain Goerens, 
Kassierer: Guy Berwick; Sportkommission: Guy Wohl, Myriam 
Hoffmann- Nilles, Laura Thill; Mitglieder: Nico Hilger und Tom 
Kasel.
Zusätzliche Informationen über den Verein sind auf dem neuen 
Internetportal www.tcschieren.lu , das sicherlich einen Besuch 
wert ist, zu finden.

Tennis Club Schieren kannte eine sehr erfolgreiche Saison.
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Samschdes de 20. November hat d’Schierener Musek op hir 64. 
Generalversammlung an de Festsall invitéiert. Virun engem volle 
Sall huet de President Camille Pletschette pénktlech ëm 18 Auer 
d´Versammlung ugefaang, an huet allen Uwiesenden merci gesot 
fir hirt Kommen. Ënnert hinnen d´Schäffin Juliette Kemp a Ray-
mond Sachsen, d´Presidentin vun der Kultur- a Sportskommis-
sioun Christianne Reiter, de Vizepresident Jeannot Clement vun 
der Union Grand-Duc Adolphe, den Éierepresident Jean Nickels, 
den Éierevizepresident Pierre Feinen, den Éieresekretär Ray-
mond Storn, d´Éieremusikanten Martin Hendriks, Mil Tibessart, 
Toni Nickels a Nukes Majerus, Presidenten a Vertrieder vun den 
Duerfveräiner, Memberen a  Frënn vun der Schierener Musek.

Entschëllegt haten sech: de Buergermeeschter Marc Schmitz, de 
Konselljee Norbert Simon, de Vizepresident Ed. Schenten, de 
President vum Futtball Jos Lutgen an de President vum Tennis 
Germain Schmit.

De President huet d´Versammlung mat enger Gedenkminut fir 
4 verstuerwe Grënnungsmemberen am vergaangene Joer uge-
faangen, an zwar fir de Jängi Meyrath, de Jos Heintz, de Metty 
Nickels an den Éierepresident Jean Thill.

Duerno huet hien dat vergaangent Joer Revue passéiere gelooss, 
an d´Haaptaktivitéiten ervirgestrach: et waren dat nees un alle-
réischter Plaz de Galaconcert ënnert dem Motto „Hands across 
the Sea“ vum 17. Januar virun engem erleesene Publikum vu  
600 Nolauschterer. 

Di weider Haaptaktivitéiten vum Joer waren den Zigeinerbal op 
Fuessamschdeg, den Hämmelsmarsch, d´Summerfest vum 26. a 
27. Juni mat der zweeter Oplag vum Quizowend mat de Schiere-
ner Veräiner, den Dagesausflug op d´Musel vum 19.September 
an de Kabaräsowend  mat de Makadammen den 30.Oktober 
virun engem vollen Haus.

D´Generalversammlung ass awer och déi ideal Plaz fir eng Rei 
Mercien aus ze drécken. Un éischter Stell der Gemeng fir de 
jäerleche Subside, fir d´zur Verfügung stelle vun de Gemenge-
ninfrastrukturen, Sportshal, Festsall, Vollékskichen an de Sall am 
Précoce wou am zweete Joer en 1. Joer Solfège konnt afgehale 

MUSEK

ginn. Mee och fir d‘logistesch Hëllef d´Joer iwwer, wa mir se 
brauchen sinn d´Jongen aus dem Regiebetrib do a pake mat un. 
Hien huet speziell Merci gesot fir dee neie Proufsall wou den 
18. Dezember vum leschte Joer di éischt Prouf konnt afgehale 
ginn, an huet verséchert dass d´Musek dat ze respektéiere wees 
a versuerge wäert wéi hiren Eegentum.

Merci un d´Adresse vun alle Sponsoren a Gönner vun eiser 
Musek, an zu gudder Lescht den Haaptakteuren, den aktive Mu-
sikantinnen a Musikanten souwéi de Memberen aus dem Comité 
an hiren Dammen, den Dammen a Mammen vu Musikanten fir 
hiren Asaz am vergaangene Joer am Déngscht vun der Schiere-
ner Musek. Ee besonnesche Merci huet de President un all Mem-
beren geriicht déi am Veräin nach extra Chargen iwwerhuelen an 
et sinn dat der eng Hellewull. 

Den Uwiesenden ass et nit entgaang dass um Comitésdësch zwee 
nei Gesichter waren.

Säit dem Summer hunn d´Debbie Storn an d´Carmen Nickels 
am Comité matgeschafft a ware bis haut cooptéiert Memberen.  
D´Carmen Nickels huet am Mee dee säit dem 1. Januar vakante 
Posten vum Sekretär iwwerholl an huet sech scho beschtens 
ageschafft. D´Generalversammlung huet si mat groussem Ap-
plaus definitif am Comité bestätigt.  

Et war dunn un der neier Sekretärin fir e vollgespickten 
Tätigkeetsbericht virzedroen. Den detailléierten Bericht huet 
41 verschidden Aktivitéiten enthalen, ënner anerem 10 Concer-
ten, 44 Prouwen, an 12 Comitéssitzungen zréckbehal. 

Et war duerno um Keessjee Jules Wagener der Versammlung 
de Finanzbilan vum vergaangene Geschäftsjoer vir ze droen. 
De Bilan vum vergaangene Joer ass duerch Investitiounen vun 
iwwer 11.000 € am neie Musikssall negativ ausgefall, wat awer 
keen Ulass zur Besuergnes gëtt. 

D‘Keess gouf vum Marc Hilger an dem Martin Hendriks kon-
trolléiert. De Marc Hilger huet dem Jules seng exemplaresch 

Generalversammlung vun der Schierener Musek.
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Konteféierung ervirgehuewen, a huet dem Keessjee felicitéiert 
dass hien sech an sengem Alter an den Informatikprogramm  ra-
geschafft huet. Hien huet der Musik gewënscht dass de Jules déi 
Keess nach laang ka weider féieren. Hien huet d’Versammlung 
gebieden,  dem Keessjee Entlaaschtung ze erdeelen.

Als Keesserevisor iwwerhellt de Martin Hendriks dem Patrick 
Zanier seng Plaz.

Di meschte Prouwen a Präsenzen bei de Sortien haten an der 
vergaangener Saison op der:

1. Plaz d‘Sonja Quintus an de Camille Pletschette mat 62 vun 63 
méiglechen ,an op der 

2. Plaz de Georges Petit an de Jean-Paul Feinen mat 58 vun 63 
méigleche Präsenzen.

Folgend verdéngschtvoll Musikantinnen a Musikanten goufen 
geéiert an dekoréiert: 

Insigne fir 5 Joer: Pinto Célina a Augusto Rafael,

Bronzemedail fir 10 Joer: Bintner-Pauwels Jennifer,

Selwermedail fir 20 Joer:   Berns-Nickels Martine,

Goldmedail fir 30 Joer: Kayser Joe, Nickels Ali a Nickels Guy,

Goldmedail mat Palmetten: Hilger Marc,

Selwermedail Grand-Duc Adolphe : Dondlinger John a Majerus 
Nukes.     

Eng weider Éierung war déi vum Ady Kugner, den Ady huet sech 

no 63 Joer aktive Musi-
kant schwéieren Herzens 
entschloss ee Schlusss-
trech ënnert seng aktiv 
Musikskarrière ze zéien. 
Hie gouf mat engem pas-
sende Geschenk geéiert a 
krut den Titel vum Éiere-
musikant op Liewenszäit 
zougesprach. 

Nodeems de Jeannot Cle-
ment d´Gléckwënsch vun 
der UGDA iwwerbruecht 
hat, war et um Schäffin Juliette Kemp-Weber d´Wuert un 
d´Versammlung ze riichten.

Zum Schluss huet de President de Spender vum Schampes, den 
Apéritifshäpperchen, Marianne a Robert Hanff ee grousse Merci 
fir den edele Gest gesot, an huet all Uwiesend op ee Patt an ee 
Maifelchen invitéiert. 

De Comité vun der Schierener Musek setzt sech folgendermoos-
sen zesummen: 

President : Camille Pletschette, 

Vizepresident : Ed Schenten, 

Sekretär : Carmen Nickels,   

Keessjee : Jules Wagener, 

Memberen : Gusty Feinen, Robert Hanff, Nico Lagoda, Joe Kay-
ser, Fränk Meyer, Aloyse Nickels, Deborah Storn a Carlo Thill. 

Sous-chef : Alfred Kayser a Marc Garson.

Éierepresident : Jean Nickels, 

Archivar: J.P. Feinen a Fernand Weber.

Camille Pletschette
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Zënter 1947 gëtt den Zineklos hei zu Schieren vun der Musek viru Niklos-
dag bei déi gutt a brav Kanner bestallt. Dëst Joer war dat Samschdes 
den 3ten Dezember, an der Sporthal. Pénktlech ëm dräi Auer huet de Kleesschen mat sengem 
schwarze Gesell ënnert der Melodie vum Léiwe Kleeschen d‘Hal betratt, fir op der Bühn Plaz 
ze huelen. 

D´ Schoulkanner hu mat vill Begeeschterung ënnert der Leedung vum Schoulmeeschter Jos 
Kempa  Nikloslidder virgedroen. De Kleeschen an den Housecker hu ganz intresséiert noge-
lauschtert, mee den Housecker gouf nervös an huet mat de Rudde gefuchtelt wann hien ernimmt 
gouf. Natierlech hat hien och eng Drëpp derbäi, déi als éischt de Buergermeeschter ze sch-
maache krut an duerno kruten dann och d´Monniën aus der Musek vun dem famouse Kraut ze 
schmaachen. Nodeems d´Kanner mat Sange fäerdig waren, konnten si sech beim Kleeschen hir 
verdéngten Tiitchen afhuelen.  

Fir de musekalischen Encadrement huet d´Musek mam Niklosmarsch an dem Marsch Greenville 
gesuergt. Ënnert de Kläng vum „Leiwe Kleeschen“  hunn den Zineklos an den Houseker d‘Hal 
verlooss fir weider ze zéien, an de Kleeschen huet versprach d´nächst Joer rëm ze kommen. 
       

CP

Den Kleeschen bei de Schierener Kanner

Ee Septett vun der Schierener Musek huet an de 
Chrëschtmetten mat  Chrëschtmelodien zu enger ganz 
schéiner Virowendmass bäigedroen.

Hellegowend 2010
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Traditionell um drëtte Sonndeg am Joer hat d´Schierener Musek de 16. Januar op säi Galaconcert 2011 an d´Sportshal invitéiert.
Virun enger erliesener Kuliss vu zirka 500 Frënn an Unhänger vun der Schierener Musek a Ferventen vun der Blosmusek, huet pé-
nktlech um halwer fënnef mat „Fanfare & Flourishes“ vum James Curnow den dësjäerege Galaconcert ënnert der Direktioun vum 
Reimund Berg ugefaang. 
Weider am éischten Deel gong et mat der „First Suite in Es“ vum Gustav Holst, dem „Treffpunkt City“ vum Willy Löffler an dem 
„Funiculì Funiculà “ komponéiert vum  Luigi Denza, an arrangéiert vum Alfred Reed.
Duerch de Programm hunn ofwiesselnd d´Musikantinnen Nicole Mersch a Carine Nickels gefouert. Niewent der Presentatioun waren 
si och verantwortlech fir d’Texter. Hir Aféierungen zu de musekalische Wierker an hire Kompositeuren goufe  mat passende Biller op 
eng professionell Art a Weis vum Techniker Gusty Feinen ënnermolt. 

Am zweeten Deel gong et weider mat Auszech aus dem Musical „Elisabeth“ vum Michael Kunze, dem „John Williams Symphonic 
Soundtracks“ arr. vum John Moss, duerno gouf et méi geféierlech mat „James Bond 007“ arr. vum Johan de Meij.
Am Numm vun der Kulturkommissioun huet d´Presidentin Christianne Reiter der Musek fir déi gelonge Prestatioun félicitéiert an 
huet dem Dirigent Reimund Berg als Ausdrock vu Sympathie een herrleche Bouquet iwwerreeche gelooss. 
Nom Stéck „Hollywood“ arr. um Warren Barker, war et dunn um President Camille Pletschette fir all Uwiesend ze begréissen an hinne 
Merci ze soen fir d´Kommen. Perséinlech begréisst huet hien de NohaltegkeetsMinister Marco Schank, d´Député-maireën, Fernand 
Diederich a Fernand Etgen, d‘Députéiert André Bauler an Ali Kaes, de Buergermeeschter Marc Schmitz, de Schäffen Raymond Sach-
sen, d‘ Konselljeeën Patrick Berwick, Carlos Goncalves a Norbert Simon. Verschidden Nopeschbuergermeeschteren, a Presidenten 
vu Nopesch- a befrëndte Musiken.
Ee grousse Merci huet hien un den Dirigent Reimund Berg geriicht, an huet seng Gedold während de leschte Méint ervirgehuewen. 
Am gläichen Otemzoch huet hien alle Musikantinnen a Musikanten fir hir Disziplin an deene leschte Méint merci gesot, der technes-
cher Équipe ëm de Gusty Feinen, an un all déi, di rondrëm de Concert am Asaz waren a soumat zum Erfolleg bäigedroen hunn.
Ee besonnesche Merci an Eierung war dem Dekorateur Georges Petit virbehal, wéi op der Foto uewen ze gesinn, hat de Georges och 
dëst Joer nees keng Méi gescheit an huet a wochelaanger Aarbecht mat dräi Meeschterwierker, Robin Hood, Harry Potter a James 
Bond, fir de passenden Hannergrond gesuergt. 

Galaconcert 2011
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E speziellen an häerzleche Merci huet de President 
un d’Haaptsponsoren d‘Immobilière Abby Toussaint, 
de Garage Castermans, an di edel Spender vu sämt-
liche Partituren geriicht. Si goufen der Rei no gestëft 
vun: Reiffenberg Gérard, Alfred Kayser, Josée Nickels, 
Josée Majerus, Miria Kayser, Chaussures Herrmann, 
Dondlinger John, Françoise Diederich, an dem Garage 
Castermans.

Mam Stéck „Robin Hood Prince of Thieves“ 
komponéiert vum Michael Kamen an arr. vum 
Paul Lavender, gong den Galaconcert 2011 zu 
Enn. Engem begeeschterte Publikum gong et 
awer nach nit duer a si hu frenetisch zwou Zu-
gabe gefuerdert. Den Zirkusmarsch „Barnum 
and Bailey’s Favorite“ an „Funiculi Funiculà” 
waren dann de kréinenden Afschloss vum Ga-
laconcert 2011.
De Galaconcert 2011 war also nees e groussen 
Erfolleg an gouf vum Paul Hoffmann enregistréiert. 
Eng CD vum Concert kënnt dir Iech fir 12 € iwwert e 
Comitésmember bestellen.

Camille Pletschette
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« Dem Jang sai Liéwe war seng Musek.
Mat him verléiere mir en treien a joviale Member

dee keng Manifestatioun verpasst huet.»

Esou stong et a senger Doudesannonce geschriwwen
an dat nit ouni Grond. 

D’Schierener Musek ass am Trauer, an déiwer Trauer. 

Den Thill’s Jang ass äis gestuerwen. 

Hien huet gelieft fir säi Veräin, fir säin Duerf Schieren, wat seng Heemecht war, wou hien de 16. Dezember 1926 op d’Welt 
koum, wou hien de 4. Oktober 2010 begruewe ginn ass, an den Heemechtsbuedem. 
Hien huet gelieft fir d’Schierener Musek. Et ass a bleift dem Jang seng Musek. 
Besonnesch vun dësem Veräin, wou him den Titel Éirepresident zougesprach gouf, huet hien de Bolsschlag gefillt. 
Hie war 1947 ee vun de Grënnungsmemberen, hiren éischte Sekretär bis 1965, duerno hire President bis 1992 a während däer 
meeschte vun dëser Zäit och nach aktive Musikant, en zouverlässege Saxophonist um Pult. 
An dëst alles an enger Persoun. 
Hien war bereet säi Wëssen an seng Liewensfreed mat aneren ze deelen. 
Eng Nächsteléift auszestrahlen déi him et erméiglecht huet mënschefrëndleche Kontakt opzehuelen. Seng Veräinsleit, ob Co-
mité oder Musikanten, huet hien während laange Joeren mat enger gewësse Portioun ze soen Pädagogik begleet fir un engem 
Strang ze zéien, ee vläicht méi oder manner staark wéi deen aneren, awer ëmmer an déi selwecht Richtung, deem selwechten 
Ziel entgéint, zum Wuel vun sengem Veräin, der Schierener Musek, fir déi hien de Begrëff war, wou och nit nëmmen eng ge-
sellschaftlech Organisatioun eriwwergaangen ass déi nit säi Stempel gedroen huet. 
Wéi d’Schierener Musek gegrënnt ginn ass war den Zweete Weltkrich just eriwwer an de Jang koum duerch e Splitter an 
d’Schëller getraff uerg blesséiert aus der Front zréck no heem. Mais fir hie war et kloer datt hien als Stack-Schierener zu däer 
Gesellschaft misst gehéieren. 
Et war dëst den 21. Mee 1947 wéi hien als Jéngste mat nach e puer museksbegeeschterte Pionéier de Grondsteen geluegt 
hunn. 
Hiert Engagement gouf nach am selweschte Mount beim éischten Hämmelsmarsch, dee mat zum Deel geléinten Instrumenter 
gespillt gouf, belount wéi si gemierkt hunn datt si sech e grousst Zoutrauen bei de Schierener Leit verschaaft haten. 
D’Entwécklung vum Museksliewen am Duerf hat ugefaangen an et huet missten um Opbau geschafft ginn. Et hu misste Fester 
organiséiert ginn fir Geld an d’Keess ze kréien. 
Et goufen Theaterowender ofgehalen an de Jang huet ganz dacks an der Haaptroll figuréiert an esou huet sech erausgestallt datt 
och hien e gudden Theaterspiller war. 
Wéi 1950 den éischte Fändel vun der Musek ageweit sollt ginn hu sech d’Leit awer nit esou richteg getraut fir sech fir d’Pät-
terschaft z’intresséieren an et war de Jang als eenzegen deen sech däer Saach ugeholl huet. 
Hien huet ni opginn well hie war ee Veräinsmensch a Veräinsengagementer verlaangen Asaz, vill Vertrauen, vill Courage a vill 
Toleranz. 
Familljenowender goufen organiséiert. Hien huet et fäerdeg bruecht Leit zesummenzeféieren. Wald- a Wissefester goufen 
iwwerall am Land ofgehalen esou och zu Schieren. 
Wéi dat nit méi esou richteg gezun ass hat de Jang eng Iddi. Dat gewéinlecht war nit méi gutt genuch, Et huet missten eppes 
neies sinn. 
Schieren war nom Éischte Weltkrich a bis 1935 bekannt fir seng Rousenziichtereien an esou ass him de Gedanke komm fir mol 
e Rousebal ofzehalen mat Wiel vun enger Rousekinnigin déi hien als President och selwer gekréint huet. 
Amplaz vum Rousebal gouf eng « Zigeinerkiermes » ofgehalen wou organisatoresch eng gutt Portioun Logistik verlaangt war. 
De Jang hat eng Kompetenz an een aussergewéinlecht Talent fir z’organiséieren. 
Ee vun den Haaptakzenter an den Organisatiounen vun der Schierener Musek war de Fuesbal. De landbekannten « Zigeinerbal » 
hat dem Jang et ganz besonnesch ugedoen. Hie war dann a sengem Element wann hie mat dem Zigeinergrouss « Zicke-Zacke » 
den Opruff gemeet huet zum lëschtegen Duerchenaner wou alles op der Kopp stong, de Verstand zum Onverstand, den Iescht 
zum Spill, a jiddferengem eng spaasseg Fuesend gewënscht huet. 
Fir der Plakat vun dësem Bal en eegenartege Cachet ze ginn hat hie bei sengem Koseng, deen Zeecheprofesser war, e spezielle 
Cliché entwerfe gelooss deen och bis haut nach gebraucht gëtt. 

Onsem Eierepresident
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De Jang huet näischt dem Zoufall iwwerlooss an ass der Saach ëmmer op de Fong gaangen. Eppes Spezielles huet et misste 
sinn dat e ganz spezifeschen Androck fir säi Veräin hannerlooss huet. 
Et war eng Freed mat him zesummen ze plangen an ze schaffen. Op hie war Verlooss an et konnt ee bei all Geleeënheet eng 
onheemlech Gedold bei him bewonneren. Hien huet säin Engagement als eng Verpflichtung ugesinn an ass mat grousser  
Iwwerzeegung Verbesserungen nogaangen. 
Beispillhaft waren och seng perséinlech Frëndschaften zu deene verschiddenen Dirigenten, de Comitésleit an alle Musikanten. 
Eng Entwécklung déi him ganz besonnesch um Häerz loung war de Nowues, den Opbau vun der Jugend, fir déi nobel Saach 
Konscht, déi d’Musek ass, z’intresséieren esou datt am Veräin ëmmer e gesonde Stack bestong dee seng Wuurzele geschloen 
huet. 
Et war fir hien ganz wichteg wat déi Generatioun virdru bewisen hat och un déi Generatioun duerno weiderzereechen. 
De Jang war gutt informéiert an huet op eng gutt Zesummenaarbecht mat dem Ettelbrécker Conservatoire gehal. 
Dem Jang ass nogelauschtert ginn well mat der Zäit hat sech bei him eng Experienz entwéckelt dat an him schon eng Garantie 
gesi gouf fir eng Entwécklung erfollegräich ofzeschléissen. 
Ni huet hien säi Matwierke refuséiert mais war zu all Zäit bereet selwer Hand mat unzeleeën. 
Den Titel Éirepresident hat hien éierlech a méi wéi verdéngt. Esou konnt hien nach während Joeren déi Friichte genéissen 
déi säi Veräin him gereecht huet, a konnt mat Freeden op eng Gesellschaft zréckkucken fir déi hie joerelaang Verantwortung 
gedroen hat. 
Déi Musek déi him eng ganz grouss Freed gemeet huet wéi si am Joer 1995 um Concours vun der UGDA an d’Divisioun 
« Supérieur » opgestiegen ass. 
Als Éirepresident war de Jang ëmmer ganz gäer a mat Stolz dobäi, esou och bei Geleeënheet vum 50te Jubiléiumsjoer 1997. 
Et war hie perséinlech dee bei der Akademescher Sitzung als haaptverantwortlechen Autor a Koordinator vum Organisatiouns-
comité ee Buch als Dokument virgestalt huet mat dem Titel « SCHIEREN, d’Duerf, seng Musek, seng Leit », 
Hien hat d’Fäegkeet a sengem Gediechtnes ëmmer erëm Gedanken opzeruffen déi him et erlaabt hun en exzellente Riédner 
ze sinn.
Hien huet zu Schieren ganz vill Leit kannt a wousst esou vill Geschichtleches vu sengem Heemechtsduerf ze erzielen. 
Bei de Gemengewalen am Joer 1981 hat déi Schierener Awunnerschaft säin onermiddlechen Asaz am Senn vun der Uertschaft 
honoréiert an esou him et erlaabt vun 1982 bis 1987 als Éischte Schäffen d’Geschécker vun eiser Gemeng hëllefen ze leeden. 
Sportlech war de Jang allzäit och engagéiert. Hie war während enger Zäit ee vun de Spiller beim FC Jeunesse Schieren. 
Besonnesch awer huet hien sech fir d’Sportsektioun Norden vun de Krichsinvaliden agesat wou hien de Grënnungsmember a 
fir den Handikapéiertesport e joviale Spiller a Kolleg war. 
Och den Cäeciliechouer vu Schieren konnt mat dem Jang op een onermiddleche Sänger an hire Reien vun der Chorale zielen. 
Wéi et sech gehéiert huet ass d’Schierener Musek him, wéi hien nach President war, all Joer fir de « Gehaansdag » wënsche 
gaang. Dëst war ëmmer eng ganz besonnesch Sortie well beim Jang an senger Fra Yvonne war zu all Zäit d’Dir op an et gouf 
dacks ganz laang bei hinnen doheem gefeiert. Wien erënnert sech nit gäere mat vill Freed dru wan de Jang äis « op allgemenge 
Wonsch » aus dem Nationaldichter Dicks senger « Mumm Séiss » de « Groussen Hexemeeschter » gesongen huet mat däer 
néideger Gestik a Mimik derzou. 
Hie war een zouverlässege Mensch an hat bei all Veräin wou hie matgewierkt huet vill Frënn a Kollegen. 
Wéi huet de Jang et gemeet all dat mat senger Famill a sengem Beruff ënnert een Hutt ze bréngen. 
Vill Ausdauer an eng grouss Begeeschterung gehéieren op alle Fall derzou fir esou eng Polyvalenz auszestralen. 
Seng Fra Yvonne, déi him ëmmer als zouverlässeg Partnerin zur Säit stong, seng Kanner Carlo a Georges a seng ganz Famill 
hunn him Ënnerstëtzung ugebueden. 
Wann e léiwe Mënsch äis verléisst erënnert een sech un alles wat ee mat him erlieft huet. 
Iwwerall wou hie matgeschaft huet wäert hie vermësst ginn wou hien dach zu engem groussen Deel den Erfolleg vu villen 
Organisatiounen garantéiert huet. 
D’Schierener Musek huet dem Jang vill ze verdanken. An eisem Veräin huet hie säi Monument zu Liefzäite gesat. 
Jang, Du wars bis zum Schluss ëmmer eng moralesch Ënnerstëtzung, Du hues iwwerall den Éierentitel verdéngt. 
Du has nach vill Projet’e lafen an Du häss missten honnert Joër liewen fir alles dat lass ze ginn wat nach an Dengen Iddie 
gestach huet. Du wars e Virbild a Villem. 
Den Cäeciliechouer vu Schieren hat Dir eng wonnerschéi Mass gesongen an Deng Schierener Musek huet Dir mat dem Largo 
vum G.F.Händel an dem Londonderry ee leschten, ergräifenden « AU REVOIR » gespillt. 
Eng Plaz ass eidel ginn an eise Reien mais Jang mir sinn esou kéng ze behaapten dass ee Mënsch wéi’s Du ee wars an eise 
Gedanken ni ka stierwen. 

Mil Tibessart 
fir d’Schierener Musek Thill Jang
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Samschdeg den 02 Abrëll
zu Schieren am Festssall

Vun 18h30 u kënnt dir Iech eng Assiette zerwéiere loossen

Reservatioun um & 81 84 06 resp. um 621 473 645



Et ass Wanterpaus

Keen Terrain méi spillbar, keen Termin méi disponibel, dann ass 
et fir de Football-Sport un der Zäit eng Paus anzeleeën. Dat ass 
och schon de Fall zënter Enn November an d’Senioren hunn den 
Training nees opgeholl am halwe Januar an d’Jugendéquippen 
maachen dat nees ab dem Mount Mäerz.

Fir eis Jugendéquippen kënnt mat der Wanterpaus ëmmer eng 
angenehm Ofwiesselung well si dann an eiser Hal kënne spillen. 
Och d’Féderatioun huet fir dës Méint ee groussen Halenturnéier 
programméiert wou sämtlech Jugendéquippen vu Bambini bis 
Scolaires drunn deelhuelen kënnen wann d’Veräiner matmaa-
chen.

Natierlech hu mir matgemeet an dat mat all eisen Equippen an 
d’Resultat war akzeptabel. Et ass nit einfach mat jugendlecher 
Samschdes- oder Sonndesmoies um 9.00 Auer scho Football ze 
spillen, well si da ganz fréi moies eraus mussen.

Mir waren awer iwwerall dobäi an konzentréieren eis elo nees op 
d’Réckronn déi am Mäerz ufänkt. 
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FC JEuNESSE SCHIErEN

Fir d’Senior I geet d’Championnat nees virun de 27. Februar mat 
dem Match Schieren géint Housen, een Nodrosmatch aus dem 
November. Intressant an durops freeë mir eis besonnesch, dat 
ass de Match an der Coupe de Luxembourg géint Déifferdeng 
03 e Club aus der BGL Ligue. Mir hoffen natierlech op Enners-
tëtzung vu ville Schierener.

Net ze vergiessen eis Manifestatiounen.:

• Fuesbal “ dosimerdobäi “ den 29. Januar 2011

• Fuesbal “ Zatzebal “ den 19. Februar 2011. Mir hoffen op aer 
Präsenz.

Nit ze vergiessen, de Schierener Football wënscht all senge 
Memberen an Supporteren e glécklecht a gesond Joer 2011.  

1. Rei.: Wirth Henri - Goncalves Teixeira Jimmy - Zanter Tom - Fohl Charel - Marbes Sven - Pinheiro Artur - Da Silva Abreu Raphael 

2. Rei.: Bakovic Adem - Fernandez Veiga Ricardo - Coimbra Santiago Ayrton - Barros Gomes Flavio - Fernades de Matos Tiago -  
            Oliveira Marinho David - Leuk Noah - Gillen Kai - Marbes Ronny

Scolaires 2010 - 2011
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POMPJEEËN

Pouletsfest 2010

E grousse Merci un all déi Leit déi ons deen Dag besicht an 
och ënnerstëtzt hunn. Dëst Joer hu mir och keng Méi a Sue 
gescheit fir e schéine Programm zesummen ze stellen. Puer 
Deeg virdrun ass et lass gaang fir de grousse Waasserbaseng 
mat Schierener Quellewaasser (keen Leitungswaasser) ze fëllen. 
Dat ware schliesslech puer Chargen, wat also och vill Zäit an 
Usproch geholl huet. Samschdes ass et viru gaang fir déi grouss 
Saachen wéi d‘Zelter opzeriichten an et ass och scho vill Geméis 
geschnëppelt ginn fir d’Zaloten. Sonndes ass dunn alles fäerdeg 
gestallt ginn, fir datt mir och pénktlech mam Programm vum 
Dag gestart sinn.

Ugefaang mat dem Aperitifconcert vun der Schierener Musek, 
da mam Mëttegiessen, wou de Poulet an d’Hamburger gutt 
geschmaacht hunn. Während dem Iessen huet dann och den 
Orchester Pol a Rosch fir Musek gesuergt. Mat der Formel 1, 
engem Optrëtt vun den „Amis du Cap Vert“ ass et weider gaang 
fir da mat der Presentatioun vun der USTL, Rettungshondsstaffel 
weider ze maachen. Am Zelt war och nach eng gutt Stëmmung 
an d’Kanner hu sech vill bei den Ieselen opgehal, fir nëmmen 
keen Tour ze verpassen. 

Verschidden 

Impressiounen 

vum Pouletsfest
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Crosslaf vum Kanton Miersch zu Miersch

Als Betreier waren derbäi:  Hemmerling Gilles, Doerfel Christian. 

Vun der Jugend waren derbäi:  Silva Fortes Sébastian, Doerfel 
Jerry, Frising Kilian, Fortes Esteban, Wohl Chris, Zanier Loris, 
Wirén Nathalie, Theis Gilles

Bei der Jugend huet den Zanier Loris, fir d‘Jugend eng Medail 
kritt. 

De Frising Kilian ass op dei ondankbar 4. Plaz gelaf. 

Bei de grousse Pompjeeën ass de Berwick Joé op déi 3. Plaz 
gelaf an huet eng bronze Medail kritt. 

Den Hemmerling Gilles ass op déi 4. Plaz komm. 

D´Wieder huet leider net matgespillt, et huet bal nëmmen gereent. 

D´Motivation bei deenen déi sech gemellt hatten, ass awer grouss 
bliwwen an d‘nächst Joer si si och erëm bestëmmt derbäi. 

Den Depart beim Bau zu Schieren war um 13.30 Auer an de 
Retour um 17.00 Auer

Wat war dat e Joer

Dëst Joer konnte mir ons net bekloen, datt mir net genuch Aarbecht haten. Et ass fréi am Joer lassgaangen am Februar mat dem 
Stuerm deen iwwer Schieren weggezunn ass, a seng Spueren hannerlooss huet. Deen Dag hu mir eng Permanence am Bau gemaach, 
wou mir net manner wéi 9 Mol rausgefuer sinn. Dann hu mir och eng Hand bei verschiddene schwéieren Accidenter mat ugepaakt, 
wou een sech heiansdo awer mol muss froen, wéi et zu sou schwéieren Accidenter kënnt. Et ass ganz wichteg datt d’Leit net nëmmen 
no sech kucken, mee och un déi aner denken an da mol hir Vitesse oder hire Fuerstil upassen. Et ass nämlech als Rettungsdéngscht 
net ëmmer schéi wat een sou gesäit. 
Da waren ons Harespelen och alt rëm ganz aktiv, sou datt mir do des öfteren ënnerwee waren, vun der Colmer-Bréck bis op de Ma-
tgeshaff.

De 5. Dezember hu mir ons „Helleg Bärbel“ gefeiert, mee dat war nach net den Ofschloss vum Joer. Deen Dag soe mir all deene Leit 
Merci déi ons dat ganzt Joer gehollef hunn, de Kleeschen hat ons deen Dag och net vergiess an huet de Kanner e klengen Teller mat 
puer Schneekereie bruecht. Déi Leit déi der Jugend am Joer gehollef hunn, hunn och nach e klenge Cadeau kritt. 
Ons Jugend ass staark, si maache vill an hir 3 Betreier, de Chrëscht an die 2 Gilles’en maachen eng super Aarbecht, wann se Hëllef 
brauchen da sinn och anerer do fir eng Hand mat unzepaken. D’Jugend ass d’Zukunft.

Den 12. Dezember si mir dann um 0:23 aus dem Bett geruff ginn, do huet zu Steeën eng Scheier gebrannt. Natierlech si mir do direkt 
hëllefe gefuer. Mir schaffen mat de Corps’en rondrëm ganz gutt zesummen, et ass net deem engen oder deem aneren säi Feier, mee 
mir meeschteren dat zesummen. 

Eleng ass ee schwaach, zesummen si mir staark!!!
Wat ons ëmmer grouss um Häerz läit ass datt d’Leit mol kucken wou se hir Autoe parken. Den Trottoir ass fir de Foussgänger do 
an net fir den Auto. Et ass ganz oft de Fall datt mir mat onse Gefierer net an all Stroosse rakéimen, wann eppes géif geschéien. Et si 
Stroossen, sou wéi an de Gaarden, do kënnt een heiansdo mol bal net mam Auto ran. Dat ass net gutt, wa jiddfereen op säin eegenen 
Auto oppasst, da geet dat schon. Déiselwecht Problemer hunn ons Gemengenaarbechter wann se am Wanterdéngscht ënnerwee sinn. 
Si kommen net an all Strooss mam Trakter ran, also kënnen se déi dann net sou fräi maache wéi anerer.

Da sinn och Oberflurhydranten net do fir seng Dreckstuten drun ze hänken, well si hunn eng ganz aner Fonktioun.

Passt w.e.g dorobber op, da kënne mir och de Leit méi séier hëllefen, wann eppes ass. 

Wéi an all Editioun vum Louis maachen ech een Opruff un all Intressent sech bei ons ze mellen, et ass eng flott Aarbecht, et léiert e 
vill bei ons wat een och op anere Plaze gebrauche kann. 
Tel : 817971 oder per E-Mail : spschieren@schieren.org
Mir brauchen ëmmer Leit.

Pompjeeën Schieren
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usprooch a réckbléck vun der Presidentin der Madame Henriette Mathias-Lutgen

FrAEN AN MAMMEN

Madame Carine Manderscheid, Presidentin vun der A.C.F.L.

Här Dekanatsaumonier Maurice Péporté 

Här Paschtouer Romain Gillen

Madame Renée Schmit

Madame an den Här aus dem Scheffen - a Gemengerot

Dir Dammen aus dem Dekanat an den Sektiouns Comitéen

Léiw Comitésmemberen a Memberen vun de Fraen an Mammen

40 Joer sinn et elo hier, dass den Här Paschtouer Wivinius mat 
e puer Dammen zesummen d’Initiativ ergraf hunn fir och hei zu 
Schieren eng Sektioun Fraen a Mammen ze grënnen.

An eisen Archiven, wou mir leider hu misse feststellen, dass en 
etlech Joeren net festgehal goufen ass et eis awer gelongen dat 
Wesentlechst erëm ze fannen.

Besonnesch frou sinn ech fir nach 3 Grënnungs-Memberen haut 
an eise Reien zielen ze kënnen, d‘Madame Ketty Klein, Madame 
Marie-Louise Berwick an d’Madame Eugenie Petry (si kann 
haut net bei eis sinn; vun hei aus eis beschte Wënsch)

Mat Sécherheet kann ech iech soen, dass den éischte Comité 
vun de Fraen a Mammen aus folgenden Grënnungsmemberen 
bestanen huet:

Presidentin:  Madame Léonie Gengler

Vize- Presidentin: Madame Eugenie Petry

Memberen  Madame Léonie Ley

   Madame Ketty Klein

   Madame Marechen Bartholmé

   Madame Marie-Louise Berwick

   Madame Marechen Flammang

A net ze vergiessen den Här Paschtouer Wivinius

Presidentinnen an deene Joeren duerno bis haut waren:

   Madame Marechen Bartholmé

   Madame Cecile Feinen f.f.

   Madame Margot Meisch

A vu 1999 un  meng Wéinegkeet

Wann mir elo schon beim Réckbléck vun eisem Veräin sinn da 
solle mir awer och direkt all deene gedenken, déi haut net méi 
ënnert ons sinn, an ech gief Iech bieden hinnen eng Gedenkmi-
nut ze widmen.   Merci.

Lues awer sécher as eise Veräin zu engem feste Bestanddeel an 
der Schierener Gesellschaftswelt erugewues.

1970 huet alles ugefaangen mat där enger oder anerer Ver-
sammlung, a Geld gouf gesammelt mat der Organisatioun vun 
engem Bazar op Pällemsonndeg wou mir bis haut nach Handaar-
bechten a Bastelsaache verkafen. Eng Tombola dierf natierlech 
net feelen.

Eng gutt Taass Kaffi mat engem Stéck Kuch derbäi, oder eng 
kleng Agape owes gehéiert natierlech derzou an domat waren 
a sinn dann ville Leit vun heiheem an dobaussen e puer schéi 
Stonnen garantéiert.

Ëmmerhin hunn eis Organisatiounen 

vun 1970 bis haut

162.193 €  (6.542.829 Luf.) erabruecht,

déi mir fir gutt Zwecker verwäert hunn.

All deene Memberen déi durch iergend een Ëmstand haut net bei 
eiser Feier derbäi sinn, wënsche mir vun hei alles Guddes, virun 
allem nach weiderhin eng gutt Gesondheet a mir denken u si.

Merci all deene Comités-Memberen déi während dëse 40 Joer 
gehollef hunn d’Geschécker vum Veräin ze leeden.

Merci dem Aumonier, dem Här Paschtouer an dem Gesang fir 
déi schéi Mass.

Merci eiser Gemeng fir hir finanziell a moralesch Ënnerstëtzung 
während all deene Joeren. Mir sinn ëmmer frou wa si eis hëllefen 
de Sall ze preparéieren fir eis Manifestatiounen.

Merci un iech all léif Fraen a Mammen; ouni äer Mathëllef wier 
et net méiglech gewiescht haut 40 Joer vun eisem Veräin feieren 
ze kënnen

Merci dass dir mir esou lang nogelauschtert hutt an da prosten 
ech mat iech op di nächst Joeren.

Henriette Mathias-Lutgen
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27. November 2010

40 Joer Fraen a Mammen Schieren

Message vun der Madame Juliette Kemp-Weber

Schäffin vun der Gemeng Schieren

Madame Präsidentin, dir Dammen aus dem Comité, 
Madame Nationalpräsidentin, léif Fraen a Mammen vu 
Schieren an aus den Nopeschsektiounen, Här Paschtouer 
Peporté, Här Paschtouer Gillen, léif Invitéen,

Ech hu gëschter mol bëssen nogesicht wat sou alles viru 
40 Joer an der Welt passéiert ass:

An zwar ass am Joer 1970 Brasilien Footballweltmeesch-
ter ginn, 

den Eddy Merckx huet den Tour den Tour de France 
gewonn, 

d’Beatles hunn sech getrennt an deen 1. Tatort ass ge-
dréint ginn,

Premier hei zu Lëtzebuerg war de Pierre Werner,

an Däitschland war de Willy Brandt Bundeskanzler an 
an Amerika de Richard Nixon Präsident. De Schierener 
Pompjeescorps huet am Joer 1970 seng 75 Joer gefeiert.

An deem selwechte Joer hunn sech hei zu Schieren puer 
Dammen zesumme gedo fir, ënnert dem Daachverband 
vun de lëtzebuerger Fraen a Mammen den 1. Fraeveräin 
hei am Duerf ze grënnen.

Et sollt dëst e Veräin ginn, an deem déi Schierener Fraen 
a Mammen zesumme kommen fir sozial Kontakter ze 
knëppen. Hei sollten nei Frëndschaften entstoen, prak-
tesch Erfahrungen ausgetosch ginn souwéi nei Iddien 
ausgeschafft ginn fir da praktesch ëmgesat ze ginn.

D’Grondiddi war fir zesummen am Veräin aktiv ze sinn, 
fir mat dem Erléis deen konnt erschafft ginn, deene 
Menschen ze hëllefen, déi am Misère liewen a wou Hëllef 
dréngend gebraucht ass.

40



Haut kann äere Veräin mat Stolz op 40 Joer
Veräinsliewen zréckkucken.

Et kann e bal nit gleewen, wéivill Spenden dir duerch äert 
Engagement u karitativ a kierchlech Wierker iwwerweise 
konnt.

Och zur Duerfverschéinerung hutt dir bäigedroen a mir 
soen iech merci dofir.

Et ass onméiglech déi Déngschter,déi dir an all deene 
Joeren geleescht hutt, hei opzezielen.

Mee gären ernimmen ech déi Manifestatiounen, déi bis 
haut feste Bestanddeel an eisem Duerfliewe sinn.

Dat ass äere Bazar wou dir déi Schierener Leit an déi aus 
der Ëmgéigend mat gudde Mäifel an hausgemaachtem 
Gebäck verwinnt.

Och de Gléiwäin no de Chrëschtmetten huet sech zu 
enger sympathescher Traditioun entwéckelt

Alles an Allem verdéngt äeren Asaz eise volle Respekt.

Äer dynamesch Präsidentin ass een Organisatiounstalent 
a mat hir un der Spëtzt wënsche mir iech Dammen aus 
dem Comité dee selwechten Dynamismus fir déi nächst 
Joeren a virun allem wënsche mir iech awer all dass dir 
bei beschter Gesondheet bleiwt.

Och de Memberen aus dem Veräin gëllt eise Merci, well 
wann hir Mathëllf gefrot ass bei de Festlechkeeten, ass et 
fir si selbstverständlech eng Hand mat unzepaken.

Als Merci fir äer formidabler Aarbecht iwwerreeche mir 
am Numm vun der Kulturkommisioun eng Blumm un äer 
Präsidentin, Henriette Mathias-Lutgen.

Sou, dat wir et geweescht vu menger Säit, ech wënschen 
eech all e gudden Appetit a prost op eise Jubilarveräin, eis 
Schierener Fraen a Mammen.
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******GAArT AN HEEM

Quetschefest de 19. September 2010

Quetschekraut kachen.

Quetschen rëselen

opmaachen

D’Quetschendrëpp huet natierlech och net gefeelt.

Merci all deene bénévolen Dammen an Hären, déi 
eis gehollef hunn, siew et beim Rëselen an Oprafen, 
beim Opmaachen vun de Quetschen a beim  Ka-
chen vum Quetschekraut. 
Merci den Dammen, déi fir eis gebak hunn an déi 
an der Kaffisstuff matgehollef hunn.
Merci all deenen, déi Reklam gemaach hunn fir eist 
Quetschekraut. 

Ouni all dës Hëllef kënnte mir kee Quetschefest 
méi organiséieren! Villmols Merci!
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Generalversammlung 2010.

Eis dësjäerig Generalversammlung, et wor déi 85., wor den  
11. Dezember. Gott sei Dank huet d’Wieder matgespillt an no 
der Mass huet de Sall sech no an no gefëllt.

Em 19.30 Auer huet de President Jean-Paul MEISCH d’Leit am 
Sall begréisst.  No enger Gedenkminut fir d’verstuerwe Membe-
ren vum Veräin, ass hien kuerz op déi vergaange Saison agaan-
gen. De Sekretär Vic FEIPEL huet déi verschidden Aktivitéiten 
vun 2010 Revue passéiere gelooss. Nodeems de Keessjee Tun 
NICKELS d’Finanzen vum Veräin erläutert huet, huet de Vic 
d’Aktivitéiten vun 2011 virgestallt.

Op eisen Opruff am Duerf, fir nei Memberen an de Comité ze 
kréien, huet kee sech gemellt, sou dat de Comité vum Gaart an 
Heem sech wéi folgend zesummesetzt.

President: MEISCH Jean-Paul
Vizepresidentin : BERTEMES Gréitchen
Sekretär : FEIPEL Vic.
Keessjee : NICKELS Tun
Member : HANFF Rob.

Et kann ee sech ëmmer nach bei engem Comitésmember mellen, 
fir an den Comité ze kommen. Et ass ni ze spéit. 

Eis Aktivitéiten fir 2011, déi  loo schons festleien, 
sinn di folgend :

Si tu crois qu’un sourire est plus fort qu’une arme…

Si tu crois qu’être différent est une richesse et non pas un danger…

Si tu estimes que c’est à toi de faire le premier pas plutôt qu’à l’autre…

Si tu sais accepter qu’un autre te rende service…

Si la colère est pour toi une faiblesse non une preuve de force…

Si tu refuses qu’après toi ce soit le déluge…

Si tu crois que la paix est possible…

Alors la paix viendra !

Januar/Februar,     
17.01.-05.02.: Verdeelen vun den 
Täschebicher an de Memberskaarten

Februar, de 14.:
Een Tour vun engem halwen Dag:
Visite vun der Käerzefabrik zu Heischent a 
vum Vitarium vun der Luxlait um Rouscht, 
verbonnen mat engem Nuechtiessen.

Abrëll:
Revue (den Datum läit nach net fest)

Juni, de 19.:
Mammendagsfeier

Juli, 15.-19.:
Ausflug vun 5 Deeg an Thüringen: 
Erfurt, Eisenach, Weimar, Leipzig

August, de 15.:
E Wësch no der Mass

August, de 24.:
Een Dag op Koblenz op
d’Bundesgartenschau

September, den 18.:
Quetschefest

Dezember, den 10.:
Generalversammlung
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NEIES AuS DEr PAr

6. September 2010

Ausflug op Brühl an d’Phantasialand

Ufank September stong nees de Massendengerausflug um Pro-
gramm.

An d’Phantasialand si mir mol nees emol gefuer!

Och eis Jugendlech, déi de 7. Juli gefirmt gi sinn, hu sech eis 
ugeschloss. Eis Jugend hat nach esou e klenge Wonsch obstoen, 
a well si all di Zäit gutt mat geschafft haten am Firmkurs, kruten 
si hire Wonsch erfëllt.

Ee besseren Dag hätte mir eis fir eisen Ausflug net kënne raus-
sichen. 

Keng Wollek um Himmel, angenehm waarm a keng Leit am 
Park!

Bei kenger Attraktioun goufen et Waardezäiten. Alles gouf aus-
probéiert de Colorado, d’Black Mamba, den Tolokan, Winja’s 
Fear & Force, River Quest, ….

Verschiddener waren nass bis ob d’Schanken, awer dat war alles 
kee Problem.

Et wat jo net kal, an déi di net wollten mat de nasse Kleeder 
rondrëm lafen hu mir einfach nei agekleed!

Mir hunn e super Dag zu Brühl verbruecht, dee mir esoubal net 
méi wäerte vergiessen.
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24. Oktober - Floumaart / Bichermaart / Kaffisstuff

Scho moies no der Houmass hu mir den Apéro zerwéiert an déi di wollte konnten sech en Dessert mat heem huelen. Aus allen Ecke 
vum Ländchen kommen se all Joer nees bei äis op Schieren.

Ganz vill Bicher hu mir verkaaft, awer och vill aner Saachen. Zäitweis war Stau an der Keess wéi am Cactus virun engem Feierdag!

Am spéiden Nomëtteg war dunn och eis Kaffisstuff gutt besicht. Am allgemengen huet et de Leit am ale Festsall besser gefall. Et war 
besser Plaz tëschend den Dëscher, d’Leit konnte besser an de Këschte wullen. Déi Leit déi nëmmen eng Taass Kaffi wollten drenke 
kommen, goufen net vun deenen aneren gestouss a gedréckt.

Am Numm vun Bonnievale Project soe mir alle Leit villmols MERCI, déi dëse Projet all Joer nees ënnerstëtzen.  

Adventsbastelen / Massendénger

Di lescht Joren hate mir e besse gepaust mam Bastelen. Heiands-
do muss dat sinn. Zu Wiesbaden ob der „Kreativ Welt“ hate mir 
spontan decidéiert Inchien mat eise Massendenger ze bastelen.

Inchien man ass net schwéier, et kann e verschidde Materialie 
verschaffen, a virun allem et kann ee näischt falsch man! Eise 
Massendenger huet et jiddefalls vill Freed gemaach hirer Fanta-
sie fräie Laf ze loossen. 

Eis Artikelen hunn de Leit gutt gefall, nom 3. Verkaf war esou 
gutt wéi näischt méi do!

Merci all deene Leit, déi all Joer nees un eis Massendenger 
denken!

Ee grousse Merci awer och eise Massendenger déi esou fläisseg 
gebastelt hunn!  
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Chèque-Iwwerreechung un d’Caritas fir Haiti

D’Krëpp gëtt opgeriicht

Déi Kleng sinn zoustänneg fir d’Aarbechten ënnert der 
Krëpp an di méi grouss
schaffen uewendropp!
No 4 Stonnen sinn eis Männer frou wann d’Krëpp nees 
emol do steet!
Enn Januar heescht et dann ness d’Krëpp ofriichten!
MERCI iech alleguerten, déi all Joer bereed sinn dës 
Aufgab z‘iwwerhuelen!
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Chrëschtmetten 2010

8 Massendénger an 3 Kommiounskanner hunn eis dëst Joer 
d’Evangelium als Krëppespill duergestallt.

Si haten hir Saach tip top gemaach!
Iech all e grousse MERCI!

No der Mass hunn eis d’Fraen a Mammen ee gudde waarme 
Grühwein oder Choki virun der Kierch zerwéiert. Et war dest 
Joer emol eng gaanz aner Atmosphère, Schnéi fir Hellegowend 
hate mir scho laang net méi! An och nach souvill!
Leider war et e puer Grad ze kal, mee dat gehéiert derzou!
Chrëschtdag gëtt nun emol am Wanter gefeiert.



Vill Gléck am neie Joer
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Ausflug op den Titisee

Am September vum 21. bis den 23. ware mir emol e bësschen 
méi laang op den Tour. Mir ware mat 25 Leit am Schwarzwald 
ënnerwee. Zu Stroossbuerg si mir mam Schëff duerch den alen 
Deel gefuer, dat ass nëmmen esou oder zu Fouss ze gesinn. Mam 
Tram si mir nees zréck bei de Bus an du virun op den Titisee ge-
fuer. Am Hotel Maritim direkt um Séi ware mir gutt opgehuewen. 
Den 2. Dag Dorotheenhütte, Schiltach an Furtwangen mat senge 
villen Aueren a Muséeën. Donneschdes iwwer d’Schwarzwald-
hochstrasse op Baden-Baden. Ënnerwee ass da scho gesot ginn 
mir hätte jo kënnen en Dag méi laang bleiwen, mee um Heemwee 
huet et ugefaang mat reenen.
Schéint Wieder eng gutt Ambiance, e feine Chauffeur an e won-
nerbaren Hotel, wat wëllt e méi.

Maggy Garson

D’Frënn vum 3. AlTer



Ausflug

Titisee
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Den Dag vum 3. Alter

Samschdes owes, de 16. Oktober war Mass  fir eis  verstuerwe 
Memberen, No eisem leschten Dag vum 3. Alter sinn bis dunn 
11 Membere gestuerwen.

Sonndes hate  mir op den Apéritif an d’Mëttegiessen invitéiert.

62 Leit waren ugemellt an an der Kichen war et och net grad 
esou hektesch, de Metzler deen eis d’Fleesch geliwwert huet, hat 
sech mat an d’Kiche gestallt, fir ze verschneiden an dunn ass dat 
ruck-zuck gaang, am Nu war alles zerwéiert an zefridden.  

Am Nomëtteg hate mir den „Orchester Nostalgie“ invitéiert, 
besser bekannt als John Belli a Roger Muller. Hir Musik a Lidder 
ware gefälleg. Wéi si eng Paus gemaach hunn war d’Éierung vun 
den eelste Memberen déi am Sall waren an déi an dësem Joer e 
ronne Gebuertsdag feieren :

75 Joer: Stork Therèse a Sachsen Nicky

80 Joer : Eippers Jean a Weber Jos

87 Joer : Goerens Anne

90 Joer : Ries Irma a Streitz Thea

91 Joer : Floener Margot 

No der Éierung waren d’Leit dës Sëtze midd, mee den Orchester 
huet fir déi déi bliwwe waren, awer nach weidergepillt esou wéi 
dat ausgemaach war.
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De Kleeschen an der porte-ouverte

Den 8. Dezember war wéi all Joer de Kleeschen op Besuch an 
der porte-ouverte. Fir jiddereen eng Tiitchen an hei an do eng 
Rutt mee och e puer Drëppen huet den Houseker verdeelt.

Chrëschtfeier de 15. Dezember

Dëst Joer fir eis Chrëschtfeier haten sech 56 Leit ugemellt. 

An der Kichen hunn 13 Damme geschafft fir d’Leit ze verwinnen.

 Bei engem kille Pättchen an engem gudden Iessen hunn sech eis Memberen bei 
gemittlecher Stëmmung op Chrëschtdag agestallt. 

D’Vertrieder vum C.A.H.P. Cercle d’Assistance aux Handicapés Physiques a.s.b.l. 
ware komm fir den Don vun eiser Sammelaktioun 2010 entgéint ze huelen. D’Ma-
dame Feltus huet eis verzielt, dass si Vakanzen fir Leit am Rollstull organiséieren 
op d’Belsch Plage, bei Berlin an elo och an de Schwarzwald.

An eiser Sammelkëscht waren 490,12 €. Mir hunn mat engem Deel vun der Tom-
bola opgerënnt op 1000.- €

Merci all eise Memberen fir déi vill Saachen fir d’Tombola a fir déi vill Donen déi 
mir nach niewebäi kritt hunn.

Mat engem Kaddo deen de momentanen Temperaturen ugepasst war an deene 
beschte Wënsch fir d’Feierdeeg an eng gutt Gesondheet am neie Joer ass eis Feier 
eriwwer gaang.

Maggy Garson
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AnTenne COlleCTIve

Och dëst Joer sinn rëm Fouillen op dem réimesche Site vu Schie-
ren gemaach ginn, dëst ënnert der Régie vum Nationalmusée fir 
Geschicht a Konscht (MNHA), a wéi d’lescht Joer ënnert der 
Opsiicht vun der Madame Véronique Stead-Biver. 

Aner Plazen am Land wou 2010 nach gegruewe gouf waren Lët-
zebuerg, de Ban de Gasperich, Mamer an Dikrech direkt ënnen 
un der Ieselsskulptur. Leider konnt dëst Joer réischt am August 
mat den Aarbechten ugefaang ginn, well wéinst der Faillite 
vun der Firma Peller-Schmitz, déi lo joerelaang d’Personal fir 
Ausgruewungen gestallt huet, d’Saach nach sou laang an der 
Schwieft war. Wéi de Staat du gréng Luecht ginn huet, si 4 Leit 
vun der Firma Sopinor um Terrain ugetrueden, déi vum Alan 
Stead beopsiichtegt goufen. Eng kuerz Zäit hunn och nach 3 
Studente matgeschafft.

Fir d’éischt goufen d’Gruewungen op der Südsäit, déi vun 2009 
nach nit fäerdeg waren, ofgeschloss an den Terrain rëm an den 
ursprénglechen Zoustand gesat. Hei ass dëst Joer nach eng Am-
phore an enger Grouf fonnt ginn. Duerno gong et weider, do wou 
d’Achs vum Haaptgebai ugeholl gëtt,  tëschent den 2 Reien vun 
den Wirtschaftsgebaier. Op enger Fläch vun zirka 35 Ar gouf 
dunn de Buedem mat engem Bagger ofgedroen, an dunn ass mat 
Handspachtelen an Traufelen virugesicht ginn.

Ausgruewungen Op Der wIesCHen 2010

véronique stead-Biver um Chantier
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Vu Steekonstruktioune goufen Drainen fräigeluecht, dann och 
nach Mauerreschter oder  Fundamenter vu Begrenzungsmaueren 
a Gebaier, wou awer den Zweck dovu bis elo nach nitt ganz 
geklärt ass, zum Deel well dëst Joer éischter groussflächech 
mée net déif gegruewe ginn ass. E besonnesche Fond war en 
Fëllement vun engem Sockel ëmgi vun  enger Réngmauer, wou 
warscheinlech e Monument oder eng Statue dropstong. Bis elo 
si keng skulpturéiert Steng fonnt ginn, di héi eng prezis Ausso 
kënnte maachen, well en gudden Deel vun denen Steng méi wi 
sécher an de Joerhonnerten duerno als Baumaterial gebraucht 
goufen.

Den Alan stead an seng ekipp

De Chantier vun 2010

Aner Fondstécker vun 2010 sinn:

Déiereschanken vu Randbéischten a Schwäin

Mënzen, Keramikstécker, Fibelen (metalle Kleederspéngelen), 
Glas, Objeten aus Eisen, Schlaak, Wetzsteng, Feiersteng, Bläi-
fragmenter

Fëllement mat réngmauer vun der statue

D’Jonge vu sopinor bei der Aarbecht
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eng gefalte Bläitafel: wann et fäerdeg bruecht gëtt déi opzefalen, 
da fënnt e warscheinlech abergläubeg Aschrëften drop.

gebrannten Daachzillen aus roudem Leem: des Daachzillen sinn 
an der Sonn gedréchent ginn; ier se gebrannt goufen, sinn nach 
Féissofdréck vu Réi oder Fierkel drakomm, och kann e Stempe-
len an deenen Zillen rëmfannen.

Bläitafel

 schierbelen vun gebrannten Daachzillen

vir- an récksäit vun der réimescher mënz

2007 an 2009 goufen nach fond:

Bläibarren an e réimecht Gewiicht 

Handwierksgeschier aus Eisen

wéi geet et elo weider zu schieren?

Dëst Joer gëtt, wann d’Wieder et erlaabt, nach bis an den De-
zember weidergesicht. 2011, virausgesat dat dat néidegt Geld 
zur Verfügung steet, ginn d’Plazen vun 2010 ofgeschloss. Intres-
sant wier et wann e geophysech Ètuden an deem grousse Gaart 
ënnen um Haus vum Jang Mons an an de Stécker am Gapp maa-
che kënnt. Et ass nach keng Dezisioun getraff ginn ob a wéini 
d’Haaptgebai un d’Rei kënnt. 

Mil Goerens

D’gewiicht aus eisen a Bläi no der restauratioun: ca. 6,5 kg
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Ausflug op ruhpolding am Chiemgau (D)

Vum 28. August bis den 1. September hate mir eisen Ausflug 
op Ruhpolding, wuel eng vun de bekanntesten Uertschaften 
aus dem Chiemgau a Bayern. Och eng oder di aner Reeschauer 
konnt eis nit ofhalen een Dagesausflug ob Salzbuerg an an 
d’Schlass Herrenchiemsee um Chiemsee ze maachen. Samsdes 
hate mir en Dagesauflug an de Nationalpark Berchtesgarden um 
Programm stoen, wou mir zu Ramsau di wonnerschéin barock 
Kierch St. Fabian bewonnert hunn éiere mir um Königsee mat 
engem Elektroboot zur Hallefinsel St Bartholomä gefuer sinn an 
duerno Bad Reichenhall besichtegt hunn.

gesAnK

Chorale Caecilia Schieren
wäifest zu gréiwemaacher

Sonndes den 12. September ware mir schons rëm ënnerwee a 
si moies ob Gréiwemaacher d’Mass sange gaangen. Hei gëtt 
nämlech dat 61. Drauwen- a Wäifest gefeiert. No der Réceptioun 
op der Gemeng, wou mir och d’Wäikinnigin Alexandra a di 4 
Prinzessinnen virgestallt kruten, hu mir eis et gutt zu Waasser-
bëlleg schmaache gelooss.

Caeciliendag

Um Fest vun eiser Patréinesch, der 
helleger Caecilia, sange mir Sonn-
des den  14. November eng feierlech 
Mass. Duerno invitéiere mir all Sän-
gerinnen a Sänger zesummen mat 
hire Partner op d’Mëttegiessen an de 
Restaurant.

Maggy Meisch

Invitatioun:
Duerno

Kiermesmenu:

Kiermeszopp

Kallëfsbrot

Kroketten – Geméis an Zalot

Dessertsbuffet mat Kaffi

Kleng Kiermes
Sonndes, de 6. Februar 2011

Um 10.30 Auer Mass gesonge vun der 

Chorale Ste Cécile vun Folschette

Vun 11.30 Auer un Apéritif am neie Festsall



De  Kleeschen 2010 mat der Jugend

Wéi gewinnt huet och dëst Joer de 5. Dezember de Kleeschen sech rëm zesummen mam Housécker op den Wee duerch eist Schiere-
ner Duerf gemaach fir bei déi braf Kanner ze goen. De Kleesche gouf begleet vu sengen Engelen an sengem Gesell, dem Housécker. 
Geint 17:30 Auer huet de Kleesche sech dunn op de Wee gemaach, fir bei déi éischt Adressen ze fueren. Natierlech krut och all braf 
Kand déi obligatoresch Tiitchen an d´Rut an och d’Elteren goufen net verschount. D’Kanner waren duerchschnëttlech zwëschent 3 an 
9 Joer an d’Freed war bei en all grouss wéi se dem Kleeschen seng Schelle schon vu wäitem héieren hunn. Dës Aktioun war wéi och 
déi Joere virdru gratis, mee et war net verbueden, dem Kleeschen an senger Equipe eng Klengegkeet mat op de Wee ze ginn. Umellen 
fir dës Aktioun konnt een sech via Telefon am Viraus.  

Dës Kéier konnte mir awer kee sou grousse Succès mat eiser Aktioun verzeechnen. Am Géigendeel zum leschten Joer (7 Haiser a 
ronn 20 Kanner) ware mer nëmmen an 3 Haiser a bei 5 Kanner op Besuch.

Ben Schmit

CluB Des Jeunes sCHIeren

Chrëschtbeemercher 2011

Ufank Januar war et rëm un den Leit, fir hir Chrëschtbeemercher 
lasszeginn an sou mécht eist Schierener Duerf och dobäi keng 
Ausnahm. Sou war et rëm, wéi all Joer och, den 8.Januar Zäit 
datt de Club des Jeunes do eppes ënnerhëllt. Zesummen mam 
Här Buergermeeschter, deen um Traktor gefuer ass, goufen 
d’Beemercher een nom aneren opgesammelt. D’Leit goufe scho 
virdrun informéiert an haten bis 14 Auer Zäit hire Bam virun 
d’Hausdier op eng sichtbar Plaz ze leeën. Nom Asammelen gou-
fen d’Beemercher dunn uewen um Gemengentipp ‚Am Gapp’ 
verbrannt.

Dës Aktioun war natierlech eng fräiwëlleg Aktivitéit, wat awer net 
geheescht huet datt een der Jugend net e klenge‚ Merci’ kéint ginn. 
Mat insgesamt bal 15€ schéngt sech déi Affaire fir de Club des 
Jeunes also sécher gelount ze hunn, wann ee bedenkt datt iwwer  
50 Beem agesammelt goufen. Sou gëtt et all Grond fir dës Ak-
tioun och d‘nächst Joer rëm ze widderhuelen.

E grousse Merci awer nach eng Kéier dem Buergermeeschter 
Schmitz Marc, deen eis wéi och d’lescht Joer ënnert d’Ärem 
gegraff huet an op deem seng Hëllef mer och d’nächst Joer hof-
fentlech rechne kënnen.

Schmit Ben
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Cycle 1 : Projet Bësch
D’sCHOulKlAssen
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sAnKT nIKOlAus in sCHIeren.

Am 4. Dezember 2010 versammelten sich die Schulkinder der 
Schierener Schule zum sechsten Mal in der Sporthalle, um den 
lang ersehnten Sankt Nikolaus  und seinen schwarzen Gesellen, 
den Knecht Ruprecht („Houseker“) zu begrüßen. Wochenlang 
zuvor wurden Lieder und Tänze eingeübt, um diese dem Sankt 
Nikolaus als Dank seines Besuches zu präsentieren. Nachdem 
die Kinder des 2.Cycle (1.und 2.Schuljahr) 5 luxemburgische 
Lieder sangen, präsentierten SchülerInnen des 3.Cycle (3.und 
4.Schuljahr) 3 weitere Lieder, wobei sie sich bei dem Lied „In 
der Weihnachtsbäckerei“ rhythmisch in Nikolauskostümen prä-
sentierten. Beim „Nikolaus-Rap“-Song hatten die Schüler der  
4.Klasse den Text selbst umgedichtet. Zum Schluss sangen die 
Kinder des 4.Cycle (5. und 6. Klasse) 3 luxemburgische und 1 
französisches Lied mit musikalischer Begleitung, wobei einige 
Mädchen selbst eingeübte Schritte tänzerisch vorführten.

Wie jedes Jahr, bekamen die Kinder unserer Gemeinde vom 
Sankt Nikolaus eigenhändig eine Tüte mit Süßigkeiten über-
reicht. Die Kinder bedankten sich und versprachen, auch weite-
rhin in der Schule fleißig aufzupassen und den Eltern zu Hause 
stets zu gehorchen.

Drücken wir die Daumen, dass diese Vorsätze auch wirklich 
gelingen mögen!

Jos Kempa
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Cycle 2: mir maache viz

Am Oktober sinn d’Kanner aus dem cycle 2 vun der Schierener Schoul Viz maache gaang.

Nomëttes si mir zu Fouss an de Bongert getrëppelt.

Do huet eng léif Madame vum SICONA, d’Nicole Vanderpoel, op eis gewaart. Fir d’éischt hu mir mol all déi gutt Äppel gesch-
maacht

Dun hu mir  Äppel vun de Beem gerëselt a se opgeraf.

Dono sinn déi  Äppel gewäsch ginn.

Op engem Dësch hu mir d’Äppel a Stécker geschnidden. Dat war vill Aarbecht a mir hunn dat scho ganz gutt gemaach.

sICOnA  AKTIvITéITen mAT Der grOnDsCHOul



D’Äppel koumen dunn an eng Millen an dono an en Äppelkelter…

a scho koum de Viz ënne raus gelaf. 

Mmm, de Viz schmaacht gutt !!!!

   Blanche Weber, Giusi Leone, Hoffmann Pascal
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Bastele mat naturmaterial

Dënschdes den 12. Oktober hat de Sicona eng Aktivitéit fir 
Kanner vum 1. bis 6. Schouljoer programméiert ënnert dem 

Thema, bastele mat Naturmaterial.

10 Kanner haten sech um halwer dräi ënnert der Bréck fir op de 
Léibierg versammelt fir mam Nicole Vanderpoel op d’Grillplaz 
ënner Buchels ze trëppelen. Hei ukomm gouf mol d’éischt bësselche 
Picknick gemeet, an zwar mat Äppel aus eise Bongerten an derbäi 
goufen et déck Nëss.  

Um halwer 5 Auer gouf agepakt an et gong op heemzou. Fir 
d’Kanner war et e schéine Nomëtteg a si ware zefridden 

a gutt midd.
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mir bauen eng Hütt.

Dënschdes de 25. November hat de Sicona eng weider Aktivitéit 
fir Kanner vum 1. bis 6. Schouljoer an hirem Programm. Den 
Thema vun dësem Nomëtteg war mir ginn an de Bësch a mir 
bauen eng Hütt.

Um halwer dräi haten sech 8 Kanner ënnert der Bréck vun der 
Ëmgeeungsstrooss am Léibierg afonnt, fir mam Nicole Vander-
poel op d’Grillplaz ënner Buchels ze trëppelen. 

Dëser Aktivitéit koum entgéint dass niewent der Grillplaz Beem 
geha gi waren at et sou nit un de néidegen Äscht gefeelt huet.

Um halwer 5 Auer gouf agepakt an et gong op heemzou. Fir 
d’Kanner war et en intressanten Nomëtteg an der Natur an an der 
frëscher Luft, si waren zefridden a si waren dätsch.

D’Hütt de 17.Dezember ënnert enger Schnéidecken. 

D’Kanner beim Sträifzoch duerch
de Bësch fir Material ze sammelen.
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Al sCHOulKlAssen
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Di 16 Wirtschaften vu schieren:
Geschicht a Geschichtercher Deel 2

E groussen Deel vun de sozialen Aktivitéiten huet sech an den Duerfwirtschaften ofgespillt. Sou sinn all Steeën vun Haiser a Länne-
reien an de Wirtschaften ofgehal ginn, an den Ofschloss vun de Holzsteeën, déi ëmmer am Bësch waren, ass duerno och beim Wiert 
gemaach ginn.

Danzgeleeënheete gouf et, nieft deene verschiddene Wald- a Wisefester, an den Dierfer fréier just fir d’Kiermes an an der Fuesend. En 
Danzsall gouf et a Gompels, beim Fiss, op der Trap, a beim Schwäizer, an do ass et, sou wéi an allen Dierfer op der Kiermes dacks 
héich hiergaang mat décke Kläppereien mat de Jongen aus den Nopeschdierfer, an et gouf dee Sproch: „Eng Kiermes ouni Kläpperei 
ass keng Kiermes“. Zwéi vun den Danzsäll, beim Fiss a beim Schwäizer, haten och nach een Ducksall wou een sech dat ganz Dreiwen 
op der Danzpist konnt vun uewen ukucken. A wann dann op der Danzpist e Jong e Meedche gekësst huet, da war dat Fudder fir 
d’Fraen vum Wäschbuer. An der Fuesend gouf deen Ducksall och als Bar genotzt.  Do hat de Wiert dann kleng heemlech Kabinnen 
ageriicht, wou all Zorte vu Koppelen sech konnte verdrécken fir e klengen Tête-à-Tête mat Schampes oder aneren Cocktailen.  Bis 
an d’sechzeger Joeren gouf nach keen Entrée bei der Danzmusek opgehuew, mee de Mann huet fir all Danz bezuelt wou en op der 
Pist war. An der Mëtt vum Tour ass de Spillmann op der Pist ronderëm gaang an huet bei all Mann akasséiert, an dat war och dem 
Spillmann säi Loun. Duerno ass dee System geännert ginn, den Orchester krut eng ofgemaachten Zomm an all Mënsch, Männer a 
Fraen, hu mussen Entrée bezuelen.

Et gouf och nach aner Ofwiesslungen well bei souvill Wirtschaften hat dee Wiert di meeschte Clienten deen am meeschten Attrak-
tioune gebueden huet. D’Keelespill war ganz beléift, et gouf Sandbunnen mat 3 Keelen an duerno Holzbunnen mat 9 Keelen, och 
Häerzbunnen genannt. Sandbunnen haten de Fiss, de Kessler a Géierensen. Di éischt Keelebunn mat 9 Keelen hat de Charels Chair, 
an anerer waren bei Kesslech, op der Trap a beim Schwäizer. Ier di automatesch Keelebunne komm sinn, konnten di grouss Bouwen 
sech en uerdentlecht Täschegeld verdéngen wann se Samschdes a Sonndes d’Keelen opgeriicht hunn. 

En aneren beléiften Zäitverdräif waren d’Spuerveräiner wou Leit di sech sympathesch waren, sech an engem Veräinslokal zesumme-
fonnt an all 2 oder 4 Wochen eppes an hiert Fach abezuelt hunn; wann nit, dann hu se mussen eng Strof an d’Veräinskeess bezuelen. 
Een- oder zweemol am Joer goufen d’Suen dann ausbezuelt a je no der Finanzlag vum Veräin gouf dann en Iessen spendéiert oder 
en Ausfluch gemaach.

Nit ze vergiessen war awer och d’Kaartespill, wat praktesch an all Wiertshaus gespillt gouf. Di verschidde Spiller, no Alter a Be-
léiftheetsgrad, waren Gezwéckt, Konter a Mitt, Mënsch, Sechsasechzeg, Rammi, Whist, Skat, an heemlech gouf och alt fir vill Geld 
gespillt.

Beim Konter a Mitt ass deemools nach mat Kräid op eng Schifertafel opgeschriwwe ginn, an do war et da liicht méiglech ze fuddelen. 
Et gouf och déi Zäit de Sproch. „Wien d’Lee féiert, gewënnt och“.

D’Geschichtercher vun dësem Deel goufen äis verzielt vum Juliette Fischbach, Maus Kessler, Yvonne Schmit, Mil Fiedler, Gust 
Goerens, Jang Mons, Tony Nickels a Georges Petit.

6. Beim Fiss

Den Alphonse Tiebessart-Faltz, och Fiss genannt, dee Véihändler war, mat haaptsächlech Schwäin a Schof an deen selwer och een 
décken Trapp Schof hat, huet nieft sengem Handel hei eng Wirtschaft mat senger Fra opgemaach.

Duerno hunn der Rei no hei gezaapt

• Victor Meisch
• Leon Welter
• Armand Kremer
• Georges Wammer-Meyers
• Michel Thill-Neisen
• Mich Schroeder-Toelen
• Cecile Ravinger
• Milly Grof
• Maria Aleixo-Rocha  



64

D’spiichten

1. De Lopesch Vally hat e klengen Sproochfeeler, mee beim Sangen huet en sech nit eemol gestouss. Hien hat eng herrlech Stëmm, 
an 1938 huet en hei an der Wirtschaft d’Lidd vun den 13 Nonnen zum beschte ginn. Den Text muss sou ongehuwwelt a ruckelzeg 
geweecht sinn, dat een d’Nolauschterer ganz gutt bis raus op d’Strooss héiere laachen huet.

        

Dem Fiss säin Café haut. 

2. Dem Meischens Vic, deen sech net zum beschte stong, seng Fra Gitty ass ëmmer an d’Fréimass gaang, a wann se rëmkoum, huet 
se ëmmer gejéimert: „Dat hat e neie Mantel, dat hat e neit Kleed, dat hat eng nei Pelzjackett…“ Da sot de Vic: „Ma Gitty, da géi der 
och e kafen“. Drop d’Gitty: „A woumat dann du domm Louder?“

3. Di Zäit wi de Kréimesch Arm hei gezaapt huet, war nit nëmmen an der Wirtschaft ëmmer eppes méi lass, mee den Arm huet och 
alt mol een Tur mat Kollegen owes duerch d’Land gemaach. Eng Kéier Sonndes éi Dag koum den Arm mam Bertemessen Aly a 
mam Metze Jeng um Schierenerhaff un.De Jeng huet sech direkt an d’Bett verdréckt, den Aly an den Arm hunn nach déck geriet bis 
dem Jeng seng Fra Edith es genuch hat an op deenen zwéin en Eemer Waasser eidel gemaach huet. Plätschnaass sinn si dunn op de 
Mathgeshaff gefuer, wou de Géierense Gust se mat Ham an Gedrénks getréischt huet bis se rem einigermoossen dréche waren.

4. Hei an der Wirtschaft hu sech mëttes all déi Männer getraff fir e Patt ze drénken wann se no der Fréischicht vun der Schmelz, der 
Eisebunn oder der Goodyear heemkoumen. Hir Fraen hunn owes doheem gekacht a wann d’Männer dann nit iesse komm sinn, da sinn 
si se siche gaang. Wann de Räitesch Jemp dann nit zur Zäit komm ass, dann ass d’Triny an der Wirtschaftsdier opgetaucht, de Jemp 
krut dann eng Rafecht, mee well hien e gemittleche Mann war, sot en dann :“Komm Triny, setz dech bei äis an dann drénks du e Patt 
mat“. Mee dann ass et awer och alt virkomm, dat de Jemp scho laang doheem mam Iesse fäerdeg war an och schon am Bett louch, a 
seng Fra nach ëmmer beim Wiert souz.

7. A Kesslesch

Des Wirtschaft ass bis haut eng vun den typeschsten Duerfwirtschaften vu Schieren. Sou wäit wi bekannt ass, waren d’Grousselteren 
vum Petit’s Georges, de Philippe Petit an d’Marie-Catherine Meyer, di éischt, di hei gezaapt hunn. Als zweeten huet de Michel Jaco-
by-Petit, deen zu Schieren de Schousterméchel genannt gouf, des Wirtschaft gefouert. Niewent der Wirtschaft war och nach e Kéistall, 
an do driwwer war een Danzsall. Wann da kee Bal war, huet de Schousterméchel an de grousse Fënsteren seng Schong ausgestallt. 
Duerno gouf se vum Jemp Kessler iwwerholl, an dunn hat se och eng Zäit de Numm „De Neie Wiert“. De Jemp Kessler, gebuer zu 
Befort, huet mat senger Fra Marguerite zu Rëmeleng gewunnt, wou en an enger Metzlerei geschafft huet. 1929 sinn si op Schieren 
geplënnert, wou si d’Wirtschaft kaaft hunn an de Jemp an engems a Fischbach’s hirer Metzlerei geschafft huet. 1956 koum dunn di 
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nei Schnauer, d’Maus vum Bierkenhaff, och nach „das blonde Gift“ genannt, derbäi an den Ëmsaz ass nach eng Kéier an d’Luucht 
gaang. 1964 ass d’Famill Kessler op Sandweiler geplënnert an d’Wirtschaft ass un d’Dikrecher Brauerei verkaaft ginn. Vun 1964 bis 
1970 huet Werdels Yvonne hei viru gezaapt an duerno koumen der Rei no :

Di éischt Wirtsfra 
Marie-Catherine Petit-Meyer

• Annette Monti-Gaasch
• Ahlemann-Steinmetz
• Ed Schmit
• Yvonne Waldbillig-Kneip
• Tonia Lanter-Hoffmann
• Antonia Da Silva Salgueira
• Mario Ribeiro Da Cunha
• Emilia Goncalves De Carvalho
• Joaquim Da Mota Pinho
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Di sëllechen anekdoten:

1. Bei der Madame Petit war d’Wirtschaft dacks iwwer d’Zäit op. Bei sou enger Kéier gouf vun
enger Clique d’Lidd vum Morgenrot gesongen. Wéi si bei de Passage komm sinn „kaum gedacht, wird der Lust ein End gemacht“ 
gong d’Dier op an d’Gendaarme koumen ran fir „der Lust ein End zu machen“.

2. Vum Schousterméchel, dee kee Patt stoe gelooss huet, ass dëse Sproch iwwerliwwert: „Ech hunn dräi Haiser versoff an ‘t ass mir 
kee Käffer am Hals steeche bliwwen“.

3. De Kesslesch Jemp huet ni vill a laang geschwat. Heiansdo, wann der e puer gestridden hunn a wollten eng Kläpperei ufänken, 
dann ass de Jemp ganz roueg bei di eng Dier gaang an huet se grouss opgemaach. Da woussten di Kärelen wat d’Auer geschloen hat 
a si hunn sech zur anerer Dier erausgemaach ier se der vum Jemp gedunnt kruten.

4. Eng Kéier Sonndes owes, du waren de Wonesch Nécki a säi Brudder Jéki dobannen. D’Leit hu gestëppelt bis de Nécki d’Lidd vun 
der rouder Geess gesong huet. D’Reed koum drop dat di zwéin nach Jonggesell waren, an de Fischbachs Jemmy, deen dobäi souz, 
huet gemengt dat si zwee och alt genuch mat engem Framënsch hätten.

D’stammklientel

        
 

       

  

Thill Jacques an Stirn Richard Jungels Chrëscht an Gengler Alphonse

vlnr: Hilger Nic / Esser Nic / Reuter Jemp 
Metz Sybille / Jungels Chrëscht  

Diederich Françoise / Dasbourg Théo / Boudler Nic

vlnr: Dasbourg Théo / Schlechter Hubert 
Fischbach Henri / Kessler Jemp / Gengler Alphonse 

Fischbach Juliette / Fischbach Jemmy / Urbing Alfred  
Schuster Nic / ? Jemp / Ludwig Jos / Helbach Mich
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5. Méindes war ëmmer dee beschten Dag, well et gouf eng Hellewull Leit am Duerf di all Méindeg blo gemaach hunn, an déi sinn 
dann vun enger Wirtschaft an di aner gepilgert. Ee vun hinne war den Helle Jos, deen Ustrécher war. Dee souz dann och alt nach 
Donneschdes do, an dann huet e gesot: „‘t ass lo nit méi derwäert fir dës Woch nach unzefänken“.

6. Donneschdes gouf bei Fischbachs ëmmer frësch Liewerwurscht gemaach. De Wim Schaack, besser bekannt als Wummes vun 
der Knupp, ass da bei de Jemmy gaang a sot: „Gëff mer e Kranz där Groer“. Duerno ass e bis bei Kesslesch getrëppelt an hien huet 
beim Marguerite Kessler e bësse Moschtert bei de Béier gefrot. Dann huet en bei all Patt de Kranz Liewerwurscht aus dem Paltong 
geholl, gutt an de Moschter gezappt an en décke Maufel erofgebass bis hien en zu Botz opgiess hat. Wann en dann bis owes do hänke 
bliwwen ass, da war en nit méi sou gutt zu Fouss an de Kesslesch Jemp ass mat him op d’Knupp getrëppelt fir dat e gutt heemkéim. 
De Wummes war dann awer ëmmer streidereg an aus Verbruetheet huet en dem Jemp dann ënnerwee ëmmer de Fouss gesat.

7. De Nic Stirn, och Kaaschtel Néckel genannt, huet sech ni un een Dësch gesat. Hie stoung ëmmer beim Comptoir an huet do säi 
Patt gedronk. Hie war bekannt fir seng haart Stëmm an dann huet en dat Lidd gesong: „Ach du armer Floh, hast sechs Beene und 
hüpfst noch so“.

 

Hochzäit Berchem Suzanne – Fabricius Adolphe 

vlnr: Petit Mil / Kessler Maus 
Boudler Régine / Jungels Chrëscht

vlnr: Reuter Jemp an Triny / Zimmer Will 
Junck Germaine / Kessler Jemp / Boudler Régine 

Jungels Chrëscht / Kessler Maus / Petit Mil
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8. D’Madame Erpelding, genannt d’Sebbis Jenn, ass ëmmer säi Jong Tinn an d’Wirtschaft siche gaang. Si huet dann e puer Pätt 
mattgedronk a wa se heemgaang ass, huet se sech an de Revers gehuppt an et do direkt lafe gelooss, well si hat de Leit verzielt datt 
si ni eng ënnescht Box un hat.

9. Traditiounsgeméis war den Ettelbrécker Maart all Mount eng vun de Haaptattraktioune fir di Schierener Kluntscherten. Zwee vun 
hinnen, de Metze Johann an de Beringesch Mett, sinn eng Kéier Dënschdes moies bei Kesslesch fortgefuer. Niewendrun op der Dier 
vum Haus wat 1960 ofgerappt gouf stong Kaaschtel Kett mam Schiertech a mat de Schlappen. Du soten di zwéin zum Kett, hatt soll 
sech bei si an den Auto setzen a si sinn mat him op de Maart gefuer. Wi se do hiren Tur gemaach haten, si se zréck op Schieren komm, 
mee si hunn nit stall gehal obschonns d’ Kett gejaut huet: „Dir knaschteg Honn loosst mech eraus“. Si sinn virun op Colmer an de 
Piccadilly gefuer, an da kann e sech liicht virstellen, dass d’Kett mam Schiertech a mat de Schlappen do di grouss Attraktioun war.

10. Den Alfred Urbing, genannt de Busche Fritz, deemolege Doudegriewer, war een vun Kesslesch hiren treiste Clienten. Wann en 
dann ze spéit heemkoum, huet seng Fra en net méi ragelooss. Niewent sengem Haus war awer nach eng Brak, wou en da schlofe 
gaang ass. Hie sot da schon, wann e bei Kesslesch rausgong: „Ech ginn an de Bunker schlofen“.

Eemol de Mount ass de Fritz an d’Stad gefuer an dann huet en Päerdslyoner vun engem Metzler matbruecht. Hie souz 
da bei Kesslesch domat ze waarden bis de Fischbach’s Jemmy rakoum an dann huet en se un déi aner Clienten ausge-
deelt just fir de Jemmy rosen ze maachen.

11. De Kaaschtel Néckel a seng Fra Anna haten eng Kéier geschluecht an d’Schwäin hong baussen un der Leeder. Du koument de 
Kaschtel Péiter, hire Rich an den Haffer Dëm laanscht, si hunn sech e Judd rausgeschnidden an hu sech nach beim Anna Pergaments-
pabeier gefrot well si hätten e Judd geschenkt kritt. Duerno sinn se a Kesslesch gaang an hunn zum Marguerite gesot: „Hei, mir hunn 
dëse Judd beim Jemmy kaaft, kanns du eis dee broden?“ Duerno hunn si sech et gutt schmaache gelooss, an d’Anna huet sech hanneno 
gréng an giel geiergert: „An ech hunn deenen dräi och nach Pabeier ginn fir de Judd anzepaken“.

              

 
De Kesslesch Lex kritt vun sengem Papp éischt Instruktiounen. 

12. De Frising’s Will, och de Monn genannt, war een exzellente Gipser, wann d’Laun ëm duerno stong. Hie koum eng Kéier bei 
Kesslesch seng Schold bezuelen. D’Suen, en décke Koup Schäiner, huet en aus senge Schong rausgeholl, well en deen Dag e gudden 
Acompte kritt hat. Hien hat déi do dran verstoppt, fir dat seng Fra se net sollt fannen.

13. De Max Bour an de Jos Thiry, deen een Kach an deen aneren Chauffeur zu Colmer um Schlass, ware gutt Clienten zu Schieren 
an de Wirtschaften, a si wollten eng Kéier di nei Schnauer op d’Prouf stellen, anescht gesot si wollten se voll maachen. D’Maus, wat 
déi Zäit a senger beschter Form war, hat Wands vun där Saach kritt. Am fréie Mëtteg war de Max als éischten do an en huet direkt 
d’Maus op e Patt invitéiert. Wéi de Jos nokoum, haten di zwee der schon e puer eran. Dat Spillchen ass monter weidergaang mam 
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Resultat, dat d’Maus e gutt gespuert huet, mee de Fischbachs Henri huet di zwéin Häre vum Schlass mussen heemféieren, well si 
eleng duerfir nit méi amstand waren.

14. De Schmits Paul an Werdels Yvonne sinn e Joer Sylvester owes em siwen Auer fortgefuer fir auswäerts iessen ze goen. Wéi si 
gaang sinn, war op engem Dësch eng Parti Kaart ëmgaang, tëschent dem Yvonne senger Mamm, Rommesse Siss, eng Kaartemudder 
par excellence, an dem Kaaschtel Péiter géint de Genglesch Alphonse an de Fischbachs Martin. Si sinn Neijooschdag moies um aacht 
Auer heemkomm, an dir rot nit wat do lass war: di véier souzen nach ëmmer do Konter a Mitt ze spillen.

15. Eng Kéier owes, ‘t war scho laang iwwer Feierowend eraus, souzen nach dräi Leit an der Wirtschaft a wollten nit heemgoen; et 
waren dat de Petits Hein, de Peiffesch Pol an de Degrands Jos. D’Gendaarme koumen eran an hunn d’Personalien opgeholl. Den Hein 
wollt e klenge Witz maachen a sot : „Petit, d’selwescht wi Klein“. Dat haten di Hären wuel an dat falscht Lach kritt an si sinn dunn 
richteg kammëss ginn. Den Degrands Jos huet gefrot op e kënnt aus op d’Toilette goen an e Gendaarm ass mat him gaang. Dobaussen 
huet e gebiedelt en hätt eng Fra a véier kleng Kanner doheem, si sollten hien heemgoe loossen. Do gouf de Gendaarm nach méi rosen 
an huet dem Jos mam Fouss e fermen hannebäi gedréckt an hien mat der Jeep op Ettelbréck op de Büro geholl. Wie se do mat him 
fäerdeg waren, huet en och nach ze Fouss mussen heem op Schieren kommen. Dat géif haut eng ganz aner Geschicht ginn. Zum Enn 
huet d’Yvonne och nach e Protokoll fir di dräi spéit Gäscht bezuelt an duerno war déi Geschicht erleedegt.

8. Beim melse siss

An dësem Haus op der Steenerstrooss, wat duerno d’Heemechtshaus vum Jos Heintz war, ass wahrscheinlech nëmme während enger 
Generatioun gezaapt ginn, an zwar vun der Famill Nicolas Welter-Berchem. De Café gouf „Bei Melse Siss“ genannt, well d’Ma-
dame Berchem aus enger Famill koum, wou den Hausnumm „A Melse“ war. Als Serveuse huet do och nach d’Anna Pick geschafft, 
d’Mamm vum Lamesch’s Bim a Chrëscht. 

Em 1937, wéi hei d’Wirtschaft opgehal huet, an d’Haus an d’Stee gong, huet den Emile Tibessart, deen zu Uewerschieren den Café „ 
A Schwäizesch“ hat, d’Konzessioun gesteet, well dat di eenzeg Wanderkonzessioun war déi et am Duerf gouf an sou eng ass gebraucht 
ginn fir zum Beispill op deene verschiddene Wald- a Wisefester ze zapen.

              

Bei Melse Siss op der Steener Strooss
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Geschichtercher

1. Deemools gouf d’Wiertsstuff vu Känkien beliicht, e vun de Clienten war de Kaaschtel Néckel, dee bekannt war fir eng ganz mar-
kant Stëmm ze hunn. Et gëtt verzielt den Néckel hätt eng Kéier sou haart an der Wirtschaft gejaut dat Känkien ausgaang sinn.

2. Et war emol e Client, de Numm ass nit bekannt, an der Wirtschaft an huet en Humpe bestallt. Wéi d’Melse Siss en dunn servéiert 
huet den Mann gesot : „do ass jo grad souvill Schaum wi Béier“. „Deen erkritt sech nach“ huet d’Siss geäntwert. De Mann sot näischt 
méi, a wéi en ausgedronk hat, huet en e Frang op de Comptoir geluecht. „dat do geet nit duer, dat ass jo nëmmen d’Halschend“ sot  
d’Siss „Deen erkritt sech nach“ sot de Mann an ass senger Wee gaang.

9. Op der TrAp

Den éischte registréierte Wiert war hei den Alfred Penning, an de Café hat den Numm „A Wousch-
tens“. Duerno koum d’Famill Mathias Beck-Anthony, an en housch „Bei Becke Mett“. Duerno war 
den Edouard Petit dran, dem Georges Petit säi Papp: de Petit’s Ed hat déi Zäit nach eng Brennerei zu 
Schieren an en huet allerhand Handel mat de Pateren vu Klierf bedriwwen. No him ass den Johann 
Mergen-Lanners komm, wou et dann „Bei Menne Kett“ geheescht huet. Déi Zäit stong e Piano an der 
Wirtschaft an da war heiansdo décken Tralala do, wann de Rommessen Heinchen, de Grousspapp vum 
Rommessen Heng, do drop gespillt huet. 

Vun 1933 bis 1958 hunn dunn d’Justine an de Jemp Fiedler-Peiffer de Café gefouert. Si haten virdrun 
de Café bei Soissons zu Colmer, wou haut e chinesesche Restaurant ass. 1936 ass d’Keelebunn ganz 
nei gemaach ginn, a well déi Zäit ënner anerem vill Leit vum Colmer Schlass dohi komm sinn, gouf 
souguer e Keelebouf mat Kascht a Logis agestallt, deen owes d’Keelen opgeriicht huet an am Dag 
am Gaart geschafft huet. An där Garage wou lo eng Epicerie dran ass, war fréier e Schwäistall wou 
Fiedlesch an och déi Leit virdrun Schwäi gehal hunn fir den eegene Gebrauch. Duerno gouf de Café 
gefouert vum Marcelle a John Wagener-Ewerts a vum Yvonne a Jos Waldbillig-Kneip. No hinnen hunn 
do nach gezaapt:

• Jean Knell-Budai
• Solange Kuhlmann
• Enny Bauler
• Firmino Cunha Oliveira
• José Pires 

An de sechzeger, siwwenzeger an achtzeger Joeren, wéi hei zu Schieren eng Héichbuerg vun der Fuesend war, louch des Wirtschaft 
ideal an der Mëtt zwëschen  deenen zwéi grousse Säll. 

D’Geschichten

1. Di deemoleg Grossherzogin Marie-Adelheid ass eng Kéier wéi dat déi Zäit ëmmer war, mat der Päerdskutsch vum Schlass duerch 
d’Duerf gefuer. Virun der Trap stong e Panzvollist vu Schieren an deen huet haart geruff: „Vive déi Al am Vullekuerf“. Dat war natier-
lech déi Zäit e Skandal an anscheinend ass dunn um Haff décidéiert ginn, fir mol eng zäitlaang u kengen ëffentleche Manifestatiounen 
zu Schieren deelzehuelen.

2. Eng ganz Parti Schierener Leit huet an der éischter Halschent vum 20. Joerhonnert um Biertrénger Schlass a verschiddene Fonk-
tioune geschafft. Wann d’Herrschaften, wat jo méi dacks virkoum, dann mol am Ausland waren, da gouf et lëschteg. Wann di Schie-
rener no der Aarbecht heemkoumen, dann hu se Schampes an roude Wäin aus der Schlassreserve matbruecht, wat et déi Zäit net an 
enger Wirtschaft gouf. Domat sinn se dann op d’Trap gaangen an si hunn di fein Saachen do gedronk. Dobäi hunn se och nach d’Lidd 
vum beschassene Pissoir gesong, wat wéinst sengem ruckelzechen Text bekannt war. 

3. Sonndes mëttes sinn di jonk Borschten, di och am Gesank waren, nach séier puer Partië Keele spille gaang. Wann d’Klack dann 
fir d’zweet gelaut huet, sinn d’Jongen séier an d’Kierch gaang an de Fiedlesch Jemp sot dann :“Lo lafen se rëm fort an d’Vesper, do 
wäerten d’Gnaden verdeelt ginn“.

                          

              

De Petit’s Ed, 
Jong vum

Marie-Catherine
Petit-Meyer
a Papp vum

Georges Petit
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Op der Trap fréier an haut 

4. Dënschdes war zu Ettelbréck, wa Kiermes war, de grousse Maart. Do hunn dann Ditze Péiter, Baaschtes Mil, Kaaschtel Rich an 
Haffer Dëm, nodeems se hire laangen Tur bei de Wiert bal fäerdeg haten, sech op der Trap rëm afonnt. Si haten Hierke vum Maart 
matbruecht a si sollten déi dann do iessen. Do gouf net vill Gedeessems gemaach, si hunn se mat de Käpp an de Sprenzen eragestach, 
e puermol gegierkst a mat Béier nogespullt, an dann haten si se dobannen. Déi Kärelen, di keng fest Plaz an och kee regelméissegt 
Akommes haten, hunn dann och alt emol uschreiwe gelooss. Um Enn vum Mount, wann et Pai gouf, sollte si dann hir Schold bezuele 
kommen; mee dann ass et virkomm, dat se sech deen Dag bei een anere Wiert verdréckt hunn. Mee garelabox wann d’Justine se dann 
an d’Fanger kritt  huet.

5. D’Justine Fiedler, eng ganz resolut Fra, huet kee gebraucht fir Feierowend ze maachen. Wann et Zäit gouf an di Kärelen wollten 
nit heemgoen, dann ass d’Justine mam Schruppert erakomm an dann huet keen sech méi gewiert. De Fiedlesch Jemp, dee méi e ge-
mittleche Mann war, huet all Dag seng 50 Gramm Tubak gefëmmt. Hien huet do ëmmer mat 2 Päifen operéiert, well eng eleng wier 
ze vill warem ginn. Am Krich, well keen Tubak ze kréie war, huet en souguer Téi vun der Simmerschmelz gefëmmt.

6. De Baaschtes Mil huet säin Tur Sonndes mëttes op der Trap ugefaang. Duerno ass en bei all Wiert am Duerf passéiert an owes hat 
en dann 40-45 Humpen eran. Wann en da sollt heemgoen war d’Strooss nit breet genuch fir an der Huelschéck d’Kéier ze kréien.

7. De Fiedlesch Mil huet erzielt dat säi Papp all moies frëscht Fleesch op der Schmier hat. An hirer Kichen ass eng Fënster erausgaang 
direkt op Fischbachs hir Wurschtkichen. Do hunn da moies fréi di zwéi Gesellen, de Rëm an de Rud, geschafft, an de Jemp huet 
hinnen e frëschen Humpen zerwéiert. Als Géigeleeschtung gouf et dann e Stéck Zoossiss, Lyoner oder Liewerwurscht.

8. Just virun der Rundstedtoffensiv ass d’Famill Fiedler op Béiwen bei dem Justine seng Schwëster evakuéiert ginn. D’Elteren ware 
schon deen Dag virdru gaang, de Mil an de Rosch sinn en Dag méi spéit mat de Vëloe nogefuer. Fir op Colmer war d’Strooss vun den 
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Amerikaner gespaart, d’Baronsbréck war gesprengt an et blouf nach just d’Bréck fir bei d’Tousséngsmillen. Wéi se dohi komm sinn, 
hunn d’Amerikaner si nit duerch gelooss well d’Bréck fäerdeg war fir gesprengt ze ginn. De Mil konnt awer dunn de Responsablen 
mat enger Fläsch Branntewäin iwwerzeegen si riwwer ze loossen, ‘t huet souguer en Amerikaner hir Vëloen eenzel iwwer d’Bréck 
gedroen.

9. Wéi si aus der Evakuatioun erëm koumen, haten d’Amerikaner sech op der Trap aquartéiert, an si hu musse bei aner Leit schlofe 
goen. Di 40 Amerikaner haten sech hëlze Better gezëmmert, a fir Holz ze kréien haten se de Parzeläin aus an de Haff gehäit. De Mil 
huet e puer Wochen bei der Famill Junck an der Schrondweilerstrooss gelieft, an hien ass all moies heemgaang fir d’Wirtschaft opze-
maachen op där bësse Plaz déi d’Amerikaner nit beluecht haten. Well d’Brauerei kee Béier geliwwert huet, sinn d’Amerikaner deen 
mat hirem Camion an d’Neiduerf siche gefuer.

                      
10. De Birebaams Batty, deen d’Suen nit kannt huet, huet zu Colmer an der Rott 
geschafft. Wann e mëttes no der Aarbecht op der Trap erakomm ass, da sot en : 
„Justine, gëff mer séier eng Drëpp, ech sinn hallef erdiischtert“. Duerno huet en 
de Grapp mat de Suen duergehal a sot :“Hei, zerwéier dech“.

11. De Rommessen Heng, deen och vill fësche gaang ass, hat dem Waldbillig’s 
Yvonne eng Kéier dräi déck Frelle versprach. ‘T war awer deen Dag net gutt 
gaang an hien hat näischt gefaang. Well en sech awer net beim Yvonne bla-
méiere wollt, ass en op Ettelbréck bei den Posing’s Camille gaang an en huet 
dee gefrot fir dräi déck Fësch ze kréien. De Camille sot zum Heng e soll e Patt 
drénke goen an an enger halwer Stonn erëmkommen, da wieren d’Fësch fäer-
deg. Eng Stonn duerno koum den Heng ganz houfreg bei d’Yvonne eran a sot: 
„ Yvonne, hei sinn di dräi frësch Frellen déi ech dir versprach hat“. D’Yvonne 
mécht de Pak op a seet: „ Merci Heng, a si sinn souguer scho gebak“.

vlnr: Justine Fiedler, Mady Weirich, Marcelle a Mil Fiedler

10. A meyesch

De Merges Hary, dee vu Rippweller war a mat senger Fra de Café „A Meyesch“ zu Nidderschieren hat, huet dëst Haus 1909 baue 
gelooss. Nodeems et fäerdeg war, ass hien mat senger Famill dohinner geplënnert an huet deen anere Café opginn. Den Hary huet déi 
Zäit bei den Hochzäite scho geschoss. Hien stong mat der Juegdflënt hannert dem Café an huet et kraache gelooss wann d’Brautleit 
aus der Kierch koumen. No him huet säi Jong Camille, dee mam Jeanny Welter bestued war, de Café iwwerholl. Hien hat niewebäi 
nach Schof, dräi Kéi an en ass nach Taxi gefuer. Wéi seng Fra gestuerwen ass, ass de Camille an d’Niewegebai geplënnert an huet de 
Café un d’Famill Piron-Beller verlount. De Fränz Piron wollt eppes ganz neies probéieren an huet ënnen am Keller eng heemlech Bar 
ageriicht, d’Bells Cave, mat flotte Serveusen dran. No der Ufangsbegeeschterung a bis jiddereen säi Virwëtz do gestëppelt hat, huet 

Hannert dem Comptoir  Mil an Jemp Fiedler
Um Dësch Maisy Fiedler an Jungels Jemp

Mil a Rosch Fiedler
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den Intressi un dëser Zort Animatioun lues a lues rëm nogelooss.
Duerno huet d’Madame Noël mat hire Meedercher d’Wirtschaft iwwerholl, bis 1988 d’Franca Santavicca mat senger Famill do eng 
Pizzeria mat all Zorten vun italiénischen Spezialitéiten opgemaach huet an och haut nach mat deemselwechten Erfolleg wéi den 
éischten Dag bedreift.

D’spiichten

1. De Bley Jeng, genannt Hary’s Wäissen, war Ustrécher an huet op der Steenerstrooss gewunnt. Hie war vum Meyesch Fracy gefrot 
ginn fir d’Wirtschaft unzesträichen, a wéi d’Aarbecht fäerdeg war, hunn di zwee sech zesummegesat fir d’Ofrechnung ze maachen. 
Et gong iwwer d’Metercarréen hir, an de Jeng sot zum Fracy : „Wat hues du?“ D’Fracy sot zum Jeng: „Wat hues du dann?“ Do sot de 
Jeng seng Metercarréen an d’Fracy huet geäntwert: „Ech hat awer net geduecht dat eis Wirtschaft sou grouss wier“.
Dunn hunn di zwee sech druginn fir nozemoossen an si hu missen feststellen, dat de Jeng säi. Meter net ganz opgemaach hat fir ze 
moossen.

2. De schéinen Hary an de laangen Hary.

3. De Meyesch Hary, deen ëmmer zu de Leit „schéinen Här“ oder „schéi Madame“ gesot huet, gouf deemools de schéinen Hary ge-
nannt; de Beringesch Hary, deemools Buergermeeschter war de laangen Hary. Sonndes moies no der Houmass, wann d’Männer nach 
am Kierchgäärtche stoungen a mateneen diskutéiert hunn, koum den Hary dann op d’Wirtschaftsdier, picco bello gekleet a mat enger 
wäisser Zerwéit um Arem an huet gefrot: „Dir schéin Hären, kommt der elo bei mech oder soll ech bei iech riwwer kommen?“

3. Den Hary hat de Camille eng Kéier am Stall erwëscht wéi en un der Mod getriwwelt huet an e frot e ganz rosen: „Ma Camille, a 
wat méchs du dann do?“. Drop de Camille ganz roueg: „Ma Papp, mir sinn dach ënner eis“.

4. Den Hary hat en Trapp Schof vun ongeféier 200 Stéck, an de Camille sollt déi hidden. Do koum dann dësen Dialog zustan:

5. Hary : „Camille, fiers du mat de Schof aus?“

6. Camille: „Papp, ech fueren net méi mat de Schof aus bis du mir en Iesel keefs fir mech drop ze setzen.“

7. Hary : „Ma Camille, bass du nach net Iesel genuch?“

5. Dem Jängi säi Patent

6. Des Geschicht, déi de Fischbachs Vic schon am Louis Nr 11 erzielt hat, hei nach eng Kéier a Kuerzfaassung:

7. De Meyraths Jängi hat eng Erfindung gemaach, dat e mat engem Zwir, enger Nol an engem Knapp d’Leit kënnt péngegen. Mam 
Helbach’s Paul am Fischbach’s Vic hunn se dat dunn owes no der Gesangsprouf bei Meyesch ausprobéiert. Wéi di al Häre vum 
Gesank gemittlech beim Patt souzen, huet de Jängi eng Nol, wou en uewendrop e Knapp ganz fest ugestréckt hat, an de Mastik vun 
der Wirtschaftsfënster gedréckt an dunn en Zwir drugebonnen a sech hannert d’Zipress am Kierchgäärtche verstoppt. Di Dräi hunn 
dann ofwiesselnd um Fuedem gezunn an de Knapp huet dann an engem Stéck klick-klick un der Fënster gemaach. Noeneen koumen 
d’Fracy an den Hary raus kucken, mee si hu kee gesinn bei der Fënster. Wéi di ganz Saach net opgehal huet, koum den deemolege 
Schoulmeeschter Antoine Bourkel och eraus; hien ass méi no bei d’Fënster kucke gaang an huet du gesinn dat et e Bouwestreech 
war. Di dräi haten sech mëttlerweil aus dem Stëbs gemaach an och di gefaarte Moralpriedegt deen Dag duerno an der Schoul ass net 
komm.

6. De Camille, deen ni als grousse Kierchgänger bekannt war, stong no der Houmass viru senger Wirtschaft a sot zu de Leit déi aus 
der Kierch koumen: „Dir sidd nach eng Kéier frou wann s’aus däer Kierch do en Danzsall maachen“.
              
7. De Webesch Misch vun Uewerschieren huet ëmmer Vin-Vichy gedronk. Hie souz enges Daags beim Camille an der Wirtschaft an 
huet sech en neie Patt bestallt. D’Vichys Fläsch war eidel, dunn ass de Camille mat där eideler Fläsch ausgaang an huet se um Krunn 
nogefëllt. De Misch hat dat matkritt a wéi de Camille him de Patt zerwéiert huet, sot hien: „Du häss jo besser gehat direkt hei bannen 
um Krunn zapen“.

8. De Camille, deen ni bekannt war fir eng extra fein Sprooch, huet heindsdo eng vu sech ginn déi een haut nach kënnt an engem 
Kabaräsprogramm verschaffen. Hie stong ëmmer a sengem Hierzel an huet d’Leit gekuckt déi laanscht gaang sinn an dann huet e 
seng speziell Kommentäre gemaach, besonnesch wann ee bei him stong. Wann dann eng Joffer oder eng jonk Wittfra laanscht koum, 
dann huet en d’Hänn zesummegeschloen a mat senger heller Stëmm gesot: „Wat e Misär, sou eng schéi Kapell an ‘t gëtt keng Mass 
dra gehal“.
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  neie KriMi VUM Vic fischBach

In den Kantonen Diekirch und Mersch werden 6 Pferde vergiftet. 
Auch Hunde und Katzen erleiden dasselbe Schicksal. Detektiv 
Bill Parker wird eingeschaltet.

Sein Mitarbeiter, Ben Stirn, wird vom

Täter niedergeschlagen.

Bill Parker erhält dadurch den Beweis, wer der Täter ist, so dass 
der dann von der Polizei verhaftet werden kann.

187 seiten / Preis des Buches 12 €

Pro verkafte Roman kritt den Auteur 8 € an 4 € fléissen un 
den Office Social.

9. Kuerz nodeem d’Jeanny dout war, huet de 
Monse Jang dem Camille e Schwäin ges-
chluecht an huet em dat op de Späicher gedroen 
fir ze verschneiden. An der Späichertrap hong e 
Bild verkéiert op an de Jang sot: „Camille, du 
häss d’Bild vum Jeanny awer net sollen emdréi-
nen“. De Camille huet d’Bild emgedréint, an du 
war et e Bild vum Adolf Hitler; de Jang frot: „A 
wou kanns du nach e Bild vum Adolf halen?“ 
An den Camille huet geäntwort: „Ma ech wollt 
et net wechgeheien, well et war dach sou eng 
schéi Rumm“.

10. Zwee méi ënnerschiddlech Leit wéi de 
Merges Camille a seng Fra Jeanny hätt een net 
kënne fannen: de Camille war knéckeg wéi all 
näischt gutts an d’Jeanny huet gäre matginn. De 
Camille hat dräi Kéi déi ass en am Summer op 
de Kräizbierg an d’Wiss sträiche gaang. Well en 
awer net gär zu Fouss gaang ass, dann huet en 
e gudden domme gesicht deen him d’Kéi erbäi-
gedriwwen huet. E sot mat senger heller Stëmm 
zu mir: „Hei Mil, ech schwätzen der och ganz 
schéin wanns du mer meng Kéi siche gees“. Ech 
hunn dat dann gemaach, och an der Hoffnung op e klengt Drénkgeld, well ‘t war een jo déi Zäit vun doheem och net mat Täschegeld 
verwinnt. Mee op deem Ouer huet de Camille awer och guer net gutt héieren.
Den Ausgläich koum da vu senger Fra. Op d’mannst zweemol an der Woch huet d’Jeanny mech an der grousser Paus geruff, fir seng 
Komissioune bei de Bäcker oder de Metzler maachen ze goen. Dat hunn ech natierlech gär gemaach, well d’Jeanny huet mir hanneno 
sou e gutt Drénkgeld ginn, dat souguer d’Kéi siche goen nach déck matbezuelt war.

11. An de siwwenzeger Joeren koum de Paschtouer Wiwinius de Kierchgäärtchen erof. De Camille huet dem Tony Nickels gewénkt 
a frot deen : „ So, wat verdingt deen décken Här do iwwerhaapt?“ „Oh, et wäerten sou ëm di 50.000 Frang sinn“, sot den Tony, an 
dunn de Camille: „Wat, souvill Suen fir deen Hokuspokus ! Ech géif et scho fir d’Halschent maachen“.

Mil Goerens
 

A Meyesch haut
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1. residence Porte de schieren

Fir dës grouss Residence vun 30 Appartementer déi an 3 Bléck 2006-2008 gebaut gouf, sinn 4 al Haiser ofgerappt ginn, an 
zwar vu rechts no lénks op där aler Foto

al haiser – nei resiDencen
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Hausnummer 138 „A Schmitts“

Fréier Besëtzer Ennesch-Schmit Mathias

  Petry-Kieffer Pierre

Hausnummer 140 „A Pitteren“

Dëst ass d’Gebuertshaus vum Lón Blasen, landbekannten fréieren Theaterspiller a Kabarettist

Fréier Besëtzer Wirtz-Elcheroth Jean-Baptiste

  Blasen-Wirtz Pierre

  Flammang-Jaeger Jean-Pierre

Leschte Locataire Sachsen-Düsseldorf Nic
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Hausnummer 144 „Al Fabesch“

Fréier Besëtzer Schroeder-Theis Michel

  Herneupont-Schroeder Charles

  Dos Santos Augusto

Hausnummer 146 „Nei Fabesch“

Fréier Besëtzer Schroeder-Theis Michel

  Herneupont-Schroeder Charles

  Da Cruz Silva Maria

1. residence „Jasmin“

Dës Residence um Terrain vum fréiere Café “A Gompels”, wou awer duerno nach eng ELF-Tankstell gebaut gouf, ass 2008-2009 
opgeriicht ginn. D’Geschicht vu Gompels hirem Café ass am Louis Nr 32 beschriwwe ginn. 
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Une étude récente du Ministère de l’Environnement réalisée dans les 116 communes du Grand-Duché montre que les quantités de 
déchets sont en nette régression avec un accroissement en parallèle du nombre d’habitants. Ces chiffres sont très encourageants bien 
qu’on doive admettre qu’il reste encore une grande marge pour des réductions futures.

Le potentiel d’amélioration se chiffre comme suit : 

1) 72 % des déchets ménagers sont encore des matières recyclables dont

39 % de déchets biologiques

18 % de papier ou carton

15 % de produits synthétiques

2) Seulement 1.1 % des quantités sont des déchets problématiques, dont presque la moitié des produits pharmaceutiques et cosmétiques.

3) Les quantités de déchets encombrés sont aussi en train de diminuer considérablement, et les composants majeurs en sont le bois 
avec 37 % et les meubles rembourrés avec 22%.

Pour ce qui est des déchets biologiques, il faudra dorénavant encore augmenter l’acceptation des citoyens quant à mettre les déchets 
de cuisine dans une future poubelle bio. En effet, plus de 60 % de la population ne se disent pas encore prêts à cette mesure pour des 
raisons majoritairement hygiéniques. 

Quant aux chiffres de recyclage de Valorlux, la dernière comparaison au niveau européen montre que le Grand-Duché se classe bon 
5ième avec un taux de 63 % de recyclage des emballages commercialisés, et ceci derrière la Belgique, l’Autriche, l’Allemagne et la 
République Tchèque. Ce taux de 63 % datant de 2007 est déjà passé à 74 % en 2009.

Contribution de Valorlux de 1997 à 2009.

ÉVolUtion Des DÉchets aU lUxeMBoUrG
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Den 13. November haten sech déi Schierener déi 1960 
gebuer goufen an zesummen zu Schieren an d’Schoul 
gaang sinn getraff. Wéi dat esou üblech ass, wor ee 
klenge Programm op d’Bee gestallt ginn, fir di Zäit 
déi zesummen verbruecht sollt ginn, esou flott wéi 
méiglech ze gestalten. 

De Buergermeeschter an ee vun de Klassekollegen 
haten sech bereet erklärt, fir déi Gebaier di an de 
leschten Joeren vun der Gemeng Schieren gebaut 
a renovéiert goufen ze presentéieren. (Musekssall, 
Atelier vun der Gemeng, Sportshal, Maison relais an 
Crèche) Et gouf profitéiert fir dat mat engem klengen 
Trëppeltour duerch d’Duerf ze verbannen. 

Zum Ofschloss vun der Visite huet d’Equipe sech op 
der Gemeng getraff, wou de Buergermeeschter am 
Numm vun der Gemeng ee Patt zum Beschten ginn 
huet. Well d’Leit esou lues bësschen Honger kritt 
hunn, ass dunn an de Restaurant gewiesselt ginn. 
Iwwert dem Iessen wor dann och Geleeënheet fir sech 
iwwer d’Geschichten aus der Kandheet an Jugendzäit 
ze ënnerhalen. Den Dag ass liicht no Mëtternuecht 
zu Enn gaang. Allgemeng gouf festgehal, datt dat ee 
flotten Dag wor an datt een sech a 5 Joer well erëm 
gesinn.

Jean-Paul Zeimes

KonVeniat JoerGanG 1960 
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	Date	 	 Genre	 Societe

Februar

Samschdeg	 05.02.11	 Pompjeesbal	 Pompjeeën	

Sonndeg	 06.02.11	 Kleng	Kiermes	 Gesank	

Méindeg	 07.02.11	 Generalversammlung	 Gemeinschaftsantenne

Dënschdeg	 08.02.11	 Generalversammlung	 Fraen	an	Mammen	

Samschdeg	 19.02.11	 Zatzebal	 Football	

 März

Fuessamschdeg	 05.03.11	 nomëttes	Kannerfuesbal	 Musek	

Fuessamschdeg	 05.03.11	 Zigeinerbal	 Musek	

Freideg	 11.03.11	 Flantessebal	 Jugend

Sonndes	 13.03.11	 Buergbrennen	 Pompjeeën

Samschdeg	 26.03.11	 Grouss	Botz	 Gemeng	an	d’Veräiner

Samschdeg	 26.03.11	 Lëtzebuerger	owend	 Football	Jugendkommissioun

Mëttwoch	 30.03.11	 Bretzelfeier	 Frënn	vum	3.	alter	

 Abrëll

Samschdeg	 02.04.11	 Kabarä	Feierstëppler	 Musek

Samschdeg	 16.04.11	 Bamplanzen	fir	déi	néigebueren	 emweltkommissioun	a	Gaart	an	Heem

Sonndeg	 17.04.11	 Bazar	 Fraen	a	Mammen

Freideg		 22.04.11	 Klibberen	 Massendénger

Samschdeg	 23.04.11	 ouschtereeërverkaf	 Jugend

 Mee

Sonndeg	 01.05.11	 1.	Meefeier	 Gemeng	an	Veräiner

Freideg	 06.05.11	 Spargelowend	 Basket

Samschdeg	 07.05.11	 Generalversammlung	 Jugend

Sonndeg			 08.05.11	 Kommiounsfeier	 Pargemeinschaft

Dënschdeg	 24.05.11	 oktav	 Pargemeinschaft

Source: Agenda 2011 vun der Kultur a Sportskommissioun

MAniFestAtiounskAlenner 2011
FebruAr - Mee
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