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Titelfoto

Maison Relais Rousennascht

Mat der Aweiung vun der neier Maison Relais 
den 30. März 2011 an direkter Noperschaaft zu 
den Schoulinfrastrukturen ass d’Gemeng Schie-
ren hire Verflichtungen nokomm fir Ganzdages-
betreiung vu Kanner vun 3 Méint bis 12 Joer 
unzebidden, dat éischt an der Crèche Bim Bam, 
dat zweet an der Maison Relais Rousennascht.

Hei an der Maison Relais ass Plaz fir bis zu 
99 Kanner am Alter vu 4 bis 12 Joer, et ass och 
eng Produktiounskichen mat integréiert ginn. Fir 
de Moment, wou d’Plazen ongeféier zur Hals-
chent vun de Kanner besat sinn, schaffen am 
ganzen 6 Leit an dësem Gebai ënnert der Regie 
vum Christine Dielissen vun der Fondatioun Eli-
sabeth.

De Käschtepunkt vun dem ganze Projet beleeft 
sech op 2,75 Milliounen Euro, vun deenen de 
Stat e Subsid vun ongeféier 1,1 Milliounen Euro 
bäisteiert. D’Gemeng bedeelegt sech och mat 
25 Prozent un de lafende Käschten, wat fir 2011 
wäerten bis zu 250.000 Euro sinn. 
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GemenGerotsberichter

extrait au reGistre des délibérations du conseil communal de schieren

séance publique du: 11.01.2011

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.

absent excusé : 

Eng Ufro vum President vun der Schierener Musek fir fix Sup-
porten an der Sportshal z’installéieren, déi bei Geleeënheet vum 
Galaconcert kéinte genotzt ginn, gouf eestëmmeg aus techneschen 
a finanzielle Grënn ofgeleent. Do dergéint iwwerhëlt d’Gemeng 
en Deel un de Käschte fir d’Opriichte vun der Bühn. Mat engem 
Budget vun 2�.000 € stëmmt de Konsell de Katalog vun den 
Emweltschutzprojeten, déi d’Gemeng zesumme mam Sicona ën-
nerhëlt. 

Une demande du président de la Fanfare de Schieren tendant à 
installer des supports fixes au Hall des Sports afin de faciliter le 
montage de la scène du concert annuel est refusée unanimement 
pour des raisons techniques et financières. Par contre la caisse 
communale supportera une partie des travaux de montage. Le 
catalogue des mesures de protection de l’environnement engagé 
par la commune en collaboration avec le SICONA est approuvé 
au montant de 2�.000 €. 

extrait au reGistre des délibérations du conseil communal de schieren

séance publique du: 15.03.2011

Présents:

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

absent excusé : Raymond SACHSEN, échevin

Den Ingenieurs-Büro Schroeder & Associés huet dem Konsell 
d’Resultater vun hire Berechnunge virgestallt wat d‘Déifbuerung 
am Waasserbaseng Pléiter ugeet. Zanter di Schierener Gemeng 
um Waasser-Syndikat DEA ugeschloss ass, gouf effektiv keen 
eegent Waasser méi iwwer d’Buerung produzéiert. An der Zwë-
schenzäit gouf profitéiert fir di technesch Anlag ze iwwerpréiwen 
an a Stand ze setzen. Eng Simulatioun vum Büro Schroeder sollt 
erméigleche festzestellen a wéi engem Mëschverhältnis eist eegent 
Waasser zum DEA Waasser soll stoën. Prioritéit muss natierlech 
op d’Qualitéit vum Drénkwaasser geluecht ginn, ass et dach sou, 
dass d’Waasser aus der Buerung zimlech kallekhalteg ass, während 
dat aus de Quelle vun der DEA éischter ze „mëll“ ass. Dësweidere 
soll de Büro Schroeder d’Schutzzonen ëm de Baseng nei definé-
iere fir allen Dispositiounen aus dem neie Waassergesetz gerecht 
kënnen ze ginn.

Den Deelbebauungsplang „Léihbierg“, dee vum Promoteur Waeh-
nert vum Esch agereecht gi war gouf eestëmmeg vum Konsell 
gudd geheescht. Dat nodeems den Architekt seng Pläng esou ëm-
gemodelt hat, dass se souwuel dem Avis vun der staatlecher Bau-
tekommissioun, wéi deem vu Schäffen-a Gemengerot entsprieche 
konnt. All Remarquë goufen deemno berücksichtegt.

Le bureau d’études Schroeder et Associés a présenté sa note 
technique relative à la reprise de la production d’eau potable par 
le forage-captage de Schieren. En effet depuis l’adhésion de la 
commune de Schieren au syndicat  de distribution des eaux des 
Ardennes (DEA) les sources captant les eaux potables sont mises 
hors service. L’installation de forage au réservoir Pléiter a été mis 
provisoirement hors service, pour permettre un contrôle technique 
et des travaux de remise en état. Le bureau d’études à calculé les 
possibilités de reprendre la production d’eau au forage et a proposé 
dans son mémoire technique un mélange avec les eaux des sour-
ces DEA. Il va de soi que le mélange devra bien être calibré pour 
que la qualité de l’eau potable soit garantie. En plus des zones de 
protection autour du forage Pléiter devront être redéfinies.

Le conseil approuve unanimement le projet d’aménagement par-
ticulier « Lehberg » présenté par la société Waehnert. Un premier 
projet avait été avisé par la commission d’aménagement du Mi-
nistère de l’Intérieur et n’avait en plus pas trouvé l’aval du conseil 
communal de sorte que le promoteur a remanié le projet pour le 
rentrer dans la logique des réflexions du Ministère de tutelle et 
du conseil communal.
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De Konsell schwätzt sech fir eng Verstäerkung vun den Evakua-
tiounsübungen an der Schierener Schoul aus. Nom neie Schoul-
gesetz vun 2009 sinn nei Richtlinnen ze befollegen.

No der Approbatioun vun der Ofrechnung vu verschiddene Feld-
weeaarbechten huet de Gemengerot d’Datume festgeluegt op deenen 
di Schierener Caféë Recht op eng allgemeng fräi Nuecht hunn :

Le conseil se prononce pour un renforcement des exercices d’éva-
cuation en école fondamentale de Schieren.

Après l’approbation d’un décompte relatif à des travaux de voirie 
rurale, le conseil arrête les dates auxquels les cafetiers ont droit à 
une dispense de cabaretage générale :

le samedi   11.06.2011 - samedi de kermesse
le dimanche 12.06.2011 - dimanche de kermesse
le lundi   13.06.2011 - lundi de kermesse
le samedi 18.06.2011 – fête populaire locale
le mercredi 22.06.2011 - veille de la fête nationale
le jeudi 23.06.2011 - jour de la fête nationale
le samedi 31.12.2011 - nuit de la St Sylvestre

aweiunG vun der maison relais „rousennascht“

Den 30. Mäerz 20�� mëttes um halwer véier huet de Schäffen- 
a Gemengerot vu Schieren d’Familljeministesch Marie-Josée 
Jacobs an all di aner Invitéen virun der Maison Relais an der 
Cité St Blaise emfaang. Um Programm stong d’Aweiung vun 
der Maison Relais „Rousennascht“ déi scho vum Gemengerot 
virdrun am Dezember 2006 mat engem Virprojet vun ongeféier 
�.8 Milliounen Euro gestëmmt gi war. Duerno goufen un deem 
Projet nach verschidden Ännerungen virgeholl – ënner anerem 
gouf nach eng Produktiounskichen mat engem Lift agebaut – sou 
datt den Totalpräis sech op 2.75 Milliounen Euro beleeft.

No dem Duerchschneiden vum Trikolorsbändchen duerch d’Mi-
nistesch Maire-Josée Jacobs ass e Rondgank duerch dat ganzt 
Gebai gemaach ginn wou d’Invitéen sech di verschidden Infras-
trukture konnten ukucken. Duerno huet de Buergermeeschter 
Marc Schmitz seng Usprooch gehal : 

Madame Minister Marie Josée Jacobs

Dir Hären Député-mairen

Dir Hären Députéierten 

Buergermeeschter a Vertrieder vun den Nopeschgemengen

Madame an Hären vu Schäffen-a Gemengerot  grad wéi och all 
Mataarbechter vun der Gemeng Schieren

Här Éierebuergermeeschter 

Dir Häre Vertrieder aus deene verschiddene Ministèren

Här Schoulinspekter

Här Paschtouer

Dir Dammen an Häre Mataarbechter a Vertrieder vun der Fon-
datioun Elisabeth

Dir Dammen an Hären Architekten, Ingenieuren a Vertrieder vu 
Betrieber déi und dësem Projet op irgendeng Manéier matges-
chafft hunn

Léiw Schierener

Léiw Invitéen alleguer

Virun e bëssi méi wéi engem Joer, et war genee de 24. Mäerz 
2010, hate mer äis keng 200 Meter vun hei ewech afond fir ze-
summen d’Crèche anzeweien.

Madame Minister, dass mer äis innerhalb vun esou kuerzer Zäit 
erëmgesinn fir dëst Gebai senger Destinatioun ze iwwerginn, ass 
keen Zoufall, mee et ass dorop zréckzeféieren, dass de Gemen-
gerot seng Verantwortung am soziale Beräich iwwerholl huet fir 
schnellstméiglech déi Strukturen unzebidden, déi vu Säite vum 
Ministère gefuerdert an ennerstëtzt ginn, a fir déi eng reell De-
mande bei den Awunner bestan huet.
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Als Gemeng si mir houfreg, dass mir ab Januar vun 
dësem Joer un eise Bierger eng adéquat prise en 
charge vun ALLE Kanner kënnen ubidden.

Fir déi net scolariséiert Kanner hu mer d’Crèche 
Bimbam mat 58 Plazen aménagéiert, an dës Struk-
tur fonktionnéiert, dank dem exemplareschen Asaz 
vu sengem Personal, zu eiser vollster Zefridden-
heet. Eng laang, ganz laang Waardelëscht dierft 
och als Konfirmatioun vun dëser exzellenter Offer 
ugesi ginn.

Déi scolariséiert Kanner kënnen zënter dem 3. 
Januar op d’Offer vun der Maison Relais „Rousen-
nascht“ zréckgräifen.

Wann een d’Gréisst vun dësem Haus grad wéi déi 
technesch Komplexitéit vum Gebai consideréiert, a 
wann e bedenkt dass hei eréischt nom Bau-congé 
Enn August 2009 ugefaang ginn ass mat Ausbag-
geren – vun de villen Deeg während deene wéinst 
Intempérien net konnt geschafft ginn well ech mol 
guer net schwätzen - da sinn ech awer der Meenung 
dass mer de Projet vläicht net an enger Rekordzäit, mee dofir 
awer an engem méi wéi akzeptablen Delai, realiséiert hunn.

Op den architektoneschen grad wéi och techneschen Aspekt vu 
dësem Gebai  wëll ech net agoen, schliesslech hate mir en Ar-
chitekt deen de Projet vun Ufaang u begleed huet an och op eng 
professionnel Manéier zu Enn bruecht huet. No mir kritt den Här 
Jonas d’Wuert fir Iech e puer zousätzlech Erklärungen ze ginn.

Op den organisatoresche Volet grad wéi och den Dagesoflaf an 
dësem Haus geet d’Chargée, Christine Dielissen, spéider och 
nach an.

Fir d’Gestioun vun dëser Struktur vertraue mir grad wéi bei der 
Crèche erëm der Fondatioun Elisabeth. Mat hinnen hu mir e 
staarken a kompetente Partner fond.

Dir verstidd sëcherlech dass ech elo net am Detail kann op 
hir gutt, vill a konstruktiv Ennerstëtzung während all där Zäit 
agoen, mee ech wëll all de Mataarbechter – wann ech keen 
eenzel opzielen da sinn ech och secher keen ze vergiessen - awer 
häerzlech merci soen fir hirt Engagement virun grad wéi och no 
der Ouverture.

Am Dezember ass e sech hei am Gebai virkomm wéi an engem 
Jejomeskoup. Dat koum och net vun ongeféier, mir waren 
nämlech optimistesch genuch fir d’Ouverture op den 3. Januar 
z’annoncéieren. Mat der néideger Ennerstëtzung vun der Ma-
dame Minister war et äis och gelong d’Visite d’agrément ëm  

2 Woche virzeverleeën, an ech wëll op dëser Plaz deenen impli-
zéierten Instanzen a Persounen nach gären eng Kéier en décke 
merci am Numm vun de Kanner grad wéi och vun der Gemeng 
ausschwätzen fir hirt Entgéintkommen an hire Versteesdemech.

Bei aller Freed iwwer dës Realisatioun gëllt et awer och déi 
méi negativ Niewenerscheinung ze consideréieren, an zwar de 
finanziellen Impakt deen op d’Gemeng duerkënnt. Bei engem 
Agrément fir 99 Plazen – ech wëll just bemierken dass den ini-
tiale Projet der 2 méi virgesinn hat – ass mat engem Subside vun 
10.000 € pro Plaz ze rechnen. Dobäi kennt dann nach eng Par-
tizipatioun op der Produktiounskichen, esou dass de Ministère 
maximal  1.093.500 € bäisteiert. Duerch di ekologesch Bauweis 
steiert den Emweltministère och nach  47.000 € bäi. Bei engem 
globale Käschtepunkt vu ronn 2.750.000 € gëtt d’Gemengekees 
also mat 1.609.500 € belaascht.

Hei handelt et sech ëm een eemolegen Invest deen als Gemeng 
jo no der finanzieller Kapazitéit ze verkraaften ass. Ech ginn 
allerdéngs ze bedenken, dass d’Gemeng sech och mat 25 Prozent 
un de frais de fonctionnement ze bedeelegen huet. 

Fir dëst Joer wäert eis Participatioun un den ugeschwate lafende 
Käschten sech op ronn 236.000 € belafen.

Ech wëll elo secher keen hei mat Zuele bombardéieren, mee ech 
géif Iech awer gäre mat Fakte beleeën wéi en Afloss d’Kanner-
betreiung op e Gemengebudget kann hunn.
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Am Budget vun dësem Joer hu mir mat supplémentaire Recette 
vu Säite vum Stat – virun allem iwwer d’Dotatioun an den Impôt 
commercial – vu ronn 244.000 € gerechent. Dës Progressioun 
geet grad just duer fir nëmmen eisen Undeel un de Fonktionne-
mentskäschten vun der Maison Relais ze decken. Mee dëse Chif-
fer entsprëcht awer och bal zu 100 Prozent dem Réckgang vum 
eisem ordinäiren Iwwerschoss, et gëtt nämlech nach eng ganz 
Rei vun aner lafende Käschten déi eng konstant Progressioun ze 
verzeechnen hunn.

Madame Minister, Dir wësst bestëmmt wat ech mat dëser Zueles-
pillerei wëll ausdrécken: als Gemeng komme mir gären zousätz-
lechen an neie Missiounen no, mee de Stat muss de Gemengen 
awer och déi néideg finanziell Moyenën  zur Verfügung stellen. 
Den Här Innenminister misst sech dëser Problematik duerch 
seng fréier Fonktioun als Buergermeeschter bewosst sinn, an ech 
sinn och iwwerzeegt dass Dir, Madame Minister, dëse Message 
wäert mat bei d’Regierung huelen. Vu dass de Budgetsdéfizit fir 
dat vergaangent Joer jo manner héich ausfällt wier et jo eng 
Méiglechkeet fir de Gemengen déi 900 Mio € zur Verfügung ze 
stellen, u Projetën feelt et bestëmmt nit a wann d’Geld um direkte 
Wee rëm hei am Land investéiert gëtt, dat géif eiser nationaler 
Economie sécherlech gutt doen.

Sou, elo awer genuch dees Gesouers, ee Wuert, oder vläicht bes-
ser zwee Wieder wëllt ech awer nach zum Numm vun der Maison 
Relais verléieren.

Wéi koume mer op Rousennascht. Ma et war eis éischt Schäffin, 
d’Juliette Kemp, wat mat der Propose koum an déi war eis och 
direkt ganz sympathesch. 

Duerch d’Geschicht huet d’Schierener Gemeng natierlech eng 
enk Relatioun mat der Rous, goufen dach schliesslech am Ufank 
vum 20. Joerhonnert hei dausenden an dausende Rouse geziicht 
fir den Export. Desweideren ass d’Rous och am Logo vun eisem 
Partner, der Fondatioun Elisabeth, ze fannen. D’Rous selwer 
symboliséiert am Chrëschtentum de Paradäis, an der Alchimie 
gëllt se als Blumm vun der Weisheet. Eppes steet fest : Mir 
gehéieren zu deenen, déi bei der Rous d’Bléi gesinn an net den 
Dar. 

Am engem Nascht gëtt dann den Nouwues opgezunn, gefiddert 
a gezillt, hei fillen déi Jonk sech gebuergen an a Sécherheet, 
schliesslech kréie se hei déi néideg Wäermt a Léift entgéint-
bruecht. Ech géif mengen dass den Numm der Philosphie vun der 
Maison Relais zu 100 Prozent entsprëcht.

Ech géif gäre schléissen andeems ech nach eng Kéier jidderen-
gem merci soen deen zum Geléngen vun dësem Gebai grad wéi 
och zur Organsiatioun an zum Oflaf vun dëser Feier bäigedroen 
huet.

Ech wëll awer och nach eng Kéier vun der Geleeënheet profitéi-
ren fir d’Gedold vu ganz Villen z’ernimmen – sief et d’Noperen, 
d’Léierpersonal an d’Kanner – während der Exécutiounsphase 
vum Chantier. Et war garantéiert net ëmmer einfach mee et war 
ëmmer en agreabelt mateneen Schwätzen an Diskutéieren.

Merci.
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Duerno huet den Architekt Henri Jonas d’Wuert ergraff fir 
zousätzlech Erklärungen iwwer d’Gebai ze ginn. Dëst Haus, wat 
op 2 Stäck gebaut ass, ass als Niddregenergiehaus konstruéiert. 
Niewent der Kichen, den technesche Raim an de sanitären Instal-
latiounen gëtt et 6 Openthaltsraim. Fir de Kanner den Openthalt 
sou agreabel wi méiglech ze  maachen, ass mat faarwege Luuch-
ten e frëndlechen Ambiente geschaaft ginn. Well d’Gebai an 
engem Hank läit, konnte zwou Entréeën op zwéin Nivauen réali-
séiert ginn, een uewen an der Cité St Blaise wou och d’Gronds-
choul ass, an deen aneren ënnen iwwer de Parking an der Cité 
Emile Tibessart. D’Gebai gëtt duerch eng Gasheizung gehëtzt.

Du war et um Christine Dielissen, der Vertriederin vun der 
Fondatioun Elizabeth, déi, hei wéi och an der Crèche Bim Bam, 
d’Gestioun iwwerhëllt, fir Erklärungen zum Fonctionnement ze 
ginn. �00 Kanner am Alter vun 6 bis �2 Joer kënnen 
an deene 6 Säll hei betreit ginn. D’Christine Die-
lissen huet och betount dass sie hei e besonnesche 
Wäert op gutt a gesond Iessen, Kreativitéit a Sport 
leet. D’Haus ass op vu Méindes bis Freides, och 
während de Vakanzen, vu moies 7 bis owes 7. Fir 
de Moment profitéieren bis zu 60 Kanner vun dëser 
Offer, mee et gëtt domat gerechent dass ab Septem-
ber di �00 Plaze voll besat sinn.

Erfreelech an deem Zesummenhank ass och dass 
fir d’Responsabilitéit an der Kichen konnt op e 
Schierener Restaurateur, den Dan Kontz aus dem 
Restaurant „Ierbessen a Muerten“ zréckgegraff 
ginn. Hien schafft hei mat enger anerer Persoun vu 
moies 7 bis mëttes 3 an d’Kanner kréien dräimol 
den Dag eppes z’iessen : 

vu 7 bis 8  Kaffi
vun �2 bis �3 Mëttegiessen
um �6 Auer  Collatioun 

Bei der Auswiel vun de Menuen gëtt besonnesch drop opgepasst 
fir dat frëscht Fleesch, Geméis an Uebst offréiert gëtt. Zweemol 
d’Woch liwwert d’Coboulux Fleesch an d’Provençale di aner 
Saachen, déi dann an engem groussen Killraum frëschgehal 
ginn. Ze drénken gëtt et beim Mëttegiessen just Schierener 
Waasser vum Krunn. Op speziell Demande kann och vegetaresch 
gekacht ginn, spezielle Kascht gëtt et fir Kanner mat Lactose 
– oder aneren Allergien. Intressant fir d’Kanner ass awer och 
datt si selwer kënnen Propositioune fir de Menu maachen. Sou 
hunn zum Beispill de Yann an den Tun Origer selwer gefaangen 
Truites saumonées matbruecht, déi den Dan de Kanner du prä-

paréiert huet. Während de Vakanzen 
kënnen d’Kanner dann och an der 
Kichen matschaffen; sou léieren se 
ënner anerem selwer gemaachte Piz-
zaen präparéieren.

Et ass jo selbstverständlech datt hei 
och muss spezielle Wäert op Hygiene 
geluecht ginn. Sou ginn all Produiten 
fir propper ze halen vu Roboto ge-
liwwert, d’Santé mëcht regelméisseg 
Kontrollen an lo geschwënn mussen 
och Iessensprouwen vun all Dag ver-
suergt ginn.
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No der Virstellung vun der Maison Relais 
hunn d’Kanner ënnert der Regie vun de Leit 
aus der Fondatioun Elisabeth e puer Lidder 
virgedroen, ënner anerem dëst :

„Wou fanne mir et mega cool

Wou fille mir eis puddelwuel 

Hei am Rousennascht

Hei am schéine Rousennascht“

D’Ministesch Marie-Josée Jacobs huet sech 
erfreet gewisen, dass lo hei zu Schieren mat 
der Crèche Bim Bam an der Maison Relais 
Rousennascht di ganz Palette vun der Ganz-
dagesbetreiung vu Kanner géif ugebuede ginn. 
Ee gutt Iessen an d’Wuelbefanne vun de Kan-
ner wieren primordial, an dat géif verschidden 
Präishaussen wéi d’Integratioun vun enger 
Produktiounskichen voll rechtfertigen. Si huet 
di Responsabel begléckwënscht fir di flott a 
fonktionell Raimlechkeeten, di hei réaliséiert 
goufen zum Wuel vun de Kanner an hirer Ent-
wécklung. Si gesäit d’Responsabilitéit vun sou 
Infrastrukturen wi Crèche a Maison Relais als 
Mëttler an der Zesummenaarbecht zwëschen 
Schoul an Elterenhaus, mee och als Integra-
tiounshëllef fir d’Kanner vun eisen auslän-
nesche Matbierger, déi hei op eng spilleresch 
Manéier d’lëtzebuergesch Sprooch a Kultur 
méi no bruecht kréien.

Duerno huet de Buergermeeschter Marc 
Schmitz op e Patt invitéiert, dee begleet war 
vun Amuse-Bouchen aus där neier Kichen. Di 
Schierener Awunner konnte sech dunn och e 
Bild vun den neie Gebailechkeete maachen.
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 eischt meefeier 2011

Wéi d’Traditioun et wëllt hu sech di Schierener Veräiner och dëst 
Joer nees den �. Mee getraff fir de Meekranz ze maachen.

Um 9 Auer war Rendez-vous ënner Buchels fir do d’Kränz ze 
bannen. D’Natur hat eis et dëst Joer immens einfach gemaach a 
ganz schnell waren d’Kränz fäerdeg. Opgefall ass dass dëst Joer 
vill manner Leit uewen am Bësch waren an dëst obwuel dass 
d’Wieder sech vun senger schéinster Säit gewisen huet.

Um �0 Auer war dunn eng Stärkung am Pomjéesbau ugesot wou 
den Aly a seng Equipe d’Leit mat Kaffi, Gedrénks an engem 
Bréidchen mat Wirschtchen verwinnt hunn. De Pompjeeën en 
décke Merci vun dëser Plaz.

Um �� Auer dunn war et um Tour fir am Cortège duerch d’Duerf 
ze trëppelen. Ennert der Kontroll vum Pompjeeswon a begleet 
vun der Schierener Musek sinn dunn d’Kränz beim Dan Kontz, 
beim Franca, beim Shui a bei der Gemeng opgehaange ginn.

Traditionell ass dee vum Tennis beim Clubhouse opgehaangen 
ginn an schliesslech ass dunn och nach zum Schluss ee bei der 
Sportshal opgehaange ginn.

Duerno ass de Moien bei enger excellenter Gulaschzopp ausklé-
ngen gelooss ginn.
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crèche a rousennascht

Wee si mir?

Mir sinn d’Gehaansfénkelcher, d’Pimpampelen, 
d’Kéisekeren an d’Deckelsmouken aus dem 
Rousennascht.

Crèche Bim Bam
Die Kinder und Erzieher der Crèche Bim Bam und die Maison Relais Rousennascht starteten am Freitag den 25. März 20�� mit einem 
fairen Frühstück in den Tag.
Das Frühstück fand im Rahmen des �. landesweiten “Fair Breakfast Weekend” statt und war Abschluss einer Workshop-Reihe zum 
Thema fair gehandelte Lebensmittel, die in den Kinder- und Jugendeinrichtungen von „Elisabeth, am sozialen Déngscht zu Lëtze-
buerg“, durchgeführt wurde. Gemeinsam machten Erzieher und Kinder sich auf den Weg, die Welt an unserem täglichen Frühstück-
stisch zu entdecken: Kaffeproduzenten aus Peru, Kakaobauern von der Elfenbeinküste, Teepflückerinnen aus Indien... und all die 
Menschen, die unsere morgendlichen Genüsse herstellen.
Die beim Frühstück angebotenen Lebensmittel umfassten Produkte der FairTrade-Palette wie z.B. heiße Schokolade, Tee, Fruchtsaft, 
Honig, Nussnougatcreme, Obst usw.
Das Frühstück ist ein Beitrag der Crèche Bim Bam und der Maison Relais Rousennascht, zu einer Verbesserung der Lebensbedingun-
gen der Produzenten Afrikas, Lateinamerikas und Asiens.

D’Maison Relais Rousennascht stellt sëch vir
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Wat maache mir? 

Nieft gesonder Ernährung leeë mir grousse Wäert op Bewegung 
a Kreativitéit wat mir duerch Sport- a Konschtatelieren wëllen 
de Kanner méi no bréngen. Mir hoffen datt an deem Kontext 
d’Kanner an hirer Entwécklung ënnerstëtzt a virun allem gefuer-
dert ginn. Mais dat allerwichtegst ass nach ëmmer datt d’Kanner 
vill Freed a Spaass hunn a sech wuelfillen am Rousennascht.

• D’Butzen aus der Crèche Bim Bam si vill ënnerwee,  
beim Spadséieregoen entdecke mir d‘Duerf an d’Natur,

 wat mir vill verschiddenens begéinen, en Trakter, e Päerd, den 
Zuch…

• Och eise lëtzebuerger Traditioune bleiwen mir trei,
 ob Gebuertsdag feieren, fir d’Fuesend verkleeden oder liichte 

goen, mir sinn bei allem dobäi.

• An der Woch steet all Dag eppes anescht um Programm,
 Faarw brénge mir och gär op d’Blat mee et dierf och scho mat 

engem Schwamp, engem Korkestopp oder enger Rull gemoolt 
ginn. D‘Fanger huele mer och scho mol gär mat derbäi, souguer 
de ganze Kierper hu mir well bemoolt. Eis Kreativitéit kennt keen 
Enn, mat Käschten, Äscht an Blieder bastele mir am léifsten.

• Eise Kierper hu mir lo entdeckt, mir si jo all verschidden an awer 
irgendwéi gläich. Ob donkel oder hell Hoer, Krauselen oder glat, 
an och meng Aefaarf ass net ewéi deng, Meedchen oder Jong, all 
deene Froe gi mir op de Grond.

• Kachen an baken mëcht eis vill Freed, op Pizza, Brout, en 
Dräikinnikskuch oder  eng Bretzel fir d’Mamm, ob et schief geet 
oder net, mir trauen eis a paken d’Saach un.

Bim Bam Programm 2011:
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Samschdes den 26. Mäerz hat d’Schierener Gemeng an Zesummenaarbecht 
mat der Emwelt- a Weekommissioun, de Veräiner, de Gemengekommissioune 
den Opruff gemeet sech un der jährlecher Grousser Botz ze bedeelegen. Dësen 
Opruff war dëst Joer dann och un all Haushalt geriicht ginn.
Säit Joeren hëllt d’Bereetschaft of sech un dëser dach fir eiser direkter Emwelt 
sënnvoll Initiativ ze bedeelegen. Dësen Afbroch huet och dëst Joer trotz enger 
Reorganisatioun a Neiverdeelung vun de Chargen nit Halt gemeet.
D’Schierener Schoul huet hir Roll bei der dësjähriger grousser Botz aktiv matge-
spillt. Si hunn an der Woch de Schoulhaff an d’Alentouren vun der Schoul vun 
allem wat nit dohi gehéiert befreit.
Géint halwer 9 haten sech eng 35 Fräiwëlleger beim ale Gemengenatelier 
afonnt. Als éischt gouf et eng kleng Stierkung iert di eenzel Equippen hiren Tour 
zougewiesen kruten. Mat de néidegen Dreckstute versuergt,  goufen si mat de 
Pompjeeën hire Manschaftsween op di jeweilig Ausgangspunkte gefouert. 
Während di eng sech un d‘Asammele vun all méiglech weggeheitenem Dréck 
gemeet hunn, huet eng Equip vun de Fraen a Mammen Bréidercher präparéiert 
fir d‘Mëttegiessen.
Géint halwer �2 koumen di éischt vun hirem Sammeltour ënnert der Bréck vum 
Contournement op der Steeëner Strooss un. Hei ass den Dréck och dëst Joer 
afgesat ginn. 
Et gouf nach déi obligatorisch Gruppefoto gemeet, iert mir eis op de Wee gemeet 
hunn an de fréiere Gemengenatelier fir bei deftige Bréidercher an enger Tas Kaffi 
Mëttig ze maachen.

Camille Pletschette

flouerbotZ 2011
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Planzen vun engem Bam
fir eisen nowues vum JoerganK 2010.

Samschdes de 16. Abrëll haten, an Zesummenaarbecht mat der Gemeng, d´Ëmwelt- a Weekommissioun mat der lokaler Sektioun 
vu Gaart an Heem all Elteren déi am Laf vum leschte Joer an eiser Gemeng fir Nowues gesuergt haten fir ½ 4 an de Butzepark an 
d´Gewan invitéiert fir hire Butzen als Unerkënnung an zu hirer Erënnerung e Bam ze planzen.

Vum Gemengerot waren dëser Invitatioun nokomm de 
Schäffen Raymond Sachsen an de Konselljee Patrick 
Berwick.

A senger Begréissung huet de President vun der Ëm-
welt- a Weekommissioun, Camille Pletschette, allen 
Uwiesenden a ganz besonnesch den Elteren merci 
gesot dass si bei dem schéine sonnige Wieder eiser 
Invitatioun nokoumen a sech Zäit geholl hunn fir bei 
äis ze kommen. 

Vun 12 invitéierte Familljen haten der 8 de Wee an de 
Butzepark fonnt wat fir eis ganz zefriddestellend war.  

Dem Gebuerteregëster vun 2010 no waren dat an der 
Reienfolleg wéi si gebuer goufen: 

Beckers Sophie, Monteiro Elisa, Dias Noelye, Pereira 
Noah,  Lachgar Lina, De Oliveira Diogo, Micket Luc, 
Medina Stanley, Marques André, Baur Geane, Lutgen 
Charel a Paiva Angelino.

Mir planzen haut dee 9. Bam an dëse fir d´Kanner vum Joergank 2010, ee Brauch dee mir am Abrëll 2003 hei zu Schieren agefouert 
hu mat der Planzung vum éischte Nëssert deemols fir de Joergank 2002. Geplanzt gëtt en Nëssert vun der Zort „Juglans Regia“. 
Niewent deem ökologesche Bäitrag liwwert hien och eng nëtzlech a begierte Fruucht. Aus Erfahrung könne mir soen dass dëse Bam 
a 4 Joer seng éischt Nëss wäert droen. De Präsident huet den Elteren un d´Häerz geluegt vun Zäit zu Zäit mat hirem Sprössling beim 
Spadséiergank hei am Butzepark laanscht ze kommen an him spéider och ze vermëttelen dass dëse Bam deemols als Undenken un 
hie geplanzt ginn ass. 

Nom merci un de Gemengeservice an un de Fierschter Jacques Winandy mat sengen 
Aarbechter fir di gutt Zesummenaarbecht, huet hien am Numm vum President vum 
Gaart an Heem no gedoener Aarbecht an d‘Buvette vun der Sportshal invitéiert.

D’Pappen hu kräftig Hand ugeluegt an de néidege Buedem bei d´Wuerzelen  ges-
chëppt. Dem Gedeie vun dësem Bam dierft deemo näischt méi am Wee stoen.

An der Buvette vun der Sportshal huet dunn e Patt op all Uwiesend gewaart. 
Niewent dem Patt gouf et och eppes fir dee klengen Honger, a souguer och un di 
Allerkléngsten war mat engem Aletedessert geduecht ginn. 

E spezielle Merci un de Comité vum Gaart an Heem fir dëse léiwen Empfank a 
besonnesch dem Gréitchen Bertemes fir déi mat vill Léift gemeeten Dëschdekora-
tioun.

No enger Stönnchen gemittlechem Zesummesinn gong dës sympathesch Feier op 
en Enn. 

Camille Pletschette



12

Traditionell geet d’Tennissaison ëmmer den 1schten Mee lass; 
mee dëst Joer ass et am Tennis wéi an der Natur……et ass alles 
méi fréi drun.

Uganks Abrëll hate mir eng Spillerversammlung fir eis Leit op 
di nei Saison anzestëmmen a mat hinnen d‘Disponibilitéiten fir 
di eenzel Deeg duerchzekucken.
D’Tennissaison ass ëmmer immens kuerz,( all Championnat geet 
nëmmen iwwer 4 oder 5 Mätscher…mee do heescht et dann 
awer während 4 oder 5 Weekenter e ganze Mëtteg opferen fir fir 
d’Ekipp do ze sinn.

Ugefaangen huet de Championnat schon Oueschterméindeg a bis 
elo waren di folgend Ekippen am Asaz: d’Garçons B an der Divi-
sioun 2; d’ Jeunes Vétérans Hommes 1 an der Nationaldivisioun 
a Jeunes vétérans 2 an der éischter Divisioun. 

Gewosst war scho virun der Saison dass duerch den verletzungs-
bedengten Ausfall vun eiser Nummer 1 dem Tom Kasel et géif 
ganz sauer ginn fir eis éischt Veteranenekipp géint di stäerkst 
Ekippen am Land ( Rëmeleng/Kayldall, Bouneweg  an Cap on 
Line) ze bestoen. Si hun zwar gutt gekämpft mee géint Johny 
Goudenbour a Co war awer bis elo keen Kraut gewuess an di 2 
éischt Mätscher sinn mat 2-5 an 1-6 verluer gaangen.

Wann eis éischt Ekipp scho geschwächt an d’Championnat 
gaangen ass an do Leit noréckelen, sou huet dat och en Afloss op 
eis zweet Ekipp. Hei giffe mer natierlech och gären all Mätsch 
wannen, mee och wann dat bis elo nach net geklappt huet , sou 
loossen eis Spiller den Kapp net hänken an loosse spéidestens 
beim Patt nom Mätsch de Géigner keng Chance. Nodeems 
dass den éischte Mätsch 7-0 verluer gaangen ass hu mer den 2. 
Mätsch schon nëmme méi 4,5 – 2,5 verluer.

Och eis Jongen ware scho am Asaz a si hunn bis elo hir 2 Mäts-
cher verluer. Jeweils mat 4,5 zu 2,5 sinn dës Mätscher verluer 
gaangen, mee dat wichtegst an dëser Saison ass fir eis jonk Ekipp 
Spillpraxis ze kréien an d’Loscht um Tennis nët ze verléieren

Ab dem Juni sinn dann och nach d’Seniorsekippen am Asaz sou 
dass een dervu kann ausgoen dass een sech vun elo bis Mëtt 
Juli all Samschdeg a Sonndeg kann zu Schieren op eiser Terrass 
gemittlech Tennis ukucke kommen.

neies vum TC sCHieren

Avis aux amateurs; eis Spiller a Spillerinne si frou fir all Ën-
nerstëtzung an et brauch och keen Duuscht ze leiden well eis 
Buvette ass op.

Niewend dem sportlechen Deel si mer awer och amgaang eis 
Sonnenterrass unzeleeën. Ënner der Regie vum Wohl’s Guy 
schafen mer hei eng Plaz fir di Leit di d’Sonn léiwer hunn wéi 
de Schied. Och fir de Mobiliar a fir e Rieseprabbeli huet den Guy 
scho gesuergt. Him een décke Merci fir säin Asaz.

Leider hun mer uganks Mee d’Noriicht kritt dass eisen Platzwaart 
Ren sengen Verpflichtungen aus gesondheetleche Grënn net méi 
kann nogoen. Him vun dëser Plaz och nach eng Kéier en decke 
Merci fir di vill Stonnen déi heen op eisen Terrainen verbruecht 
huet. Eis Terrainen waren am Laf vun der Saison ëmmer an 
engem 1A Zoustand.
Merci Ren a mir hoffen dass de deng gesondheetlech Problemer 
séier an den Grëff kriss.

Well eis Terrainen direkt am Ufank vill Fleeg brauchen war et 
immens wichteg schnell en Ersatz ze fannen, wat net einfach 
ass, wann ee bedenkt dass een muss e fannen deen all Dag sech 
1 Stonn intensiv dorëmmer këmmert. Ganz frou waren mer dass 
mer mat der Hëllef vun eisem Buergermeeschter konnten e Ge-
mengenaarbechter motivéieren fir am Mount Mee, virun oder no 
senger Aarbecht, no den Terrainen ze kucken.

Och fir nom Mee si mir amgaang verschidde Pisten auszeloten a 
mir hoffen dann eng dauerhaft Léisung do ze fannen.
 
De ganzen Comité wënscht op jidde Fall all senge Spiller ob am 
Championat oder am Loisirs (kommt emol Mëttwochs owens 
kucken wéi sech d’Veteraninnen an d’Veteranen do bis spéit an 
d’Nuecht ofrackeren)  eng flott Tennissaison mat weiderhin vill 
Sonn an vill Freed op eisen Terrainen .

Guy Berwick
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museK

Mir hunn rëm vun der Fuesvakanz, déi dëst Joer net nom 
Fuesweekend wor, profitéiert fir mat onse Jugendlechen 
vun der Musek beim Stage  matzemaachen, deen zu Re-
merschen an der Jugendherberg ofgehal ginn ass.

Net manner wéi 9 Jonker a bësse manner Jonker si vun 
der Schierener Musek matgaang.
Et waren: Lisi Nickels, Jacqui Nickels, Sally Nickels, 
Jil Garson, Christian Doerfel, Steven Da Cruz, Rafael 
Augusto, Sigi Garson a Claude Kraus.

Et war eng Freed d’Frënn vum leschte Joer rëmzegesinn. 
An déi, déi fir d’éischt matwaren, hunn nei Kollegen a 
Frënn kennegeléiert.

Den Oflaf ass och schon traditionnel: Orchesterprouwen, 
Ensembleprouwen an de jeweilege Regësteren, Flüten, 
Blechbléiser, Clarinetten, Saxophonen a Percussioun; 
Gesangsprouwen, mat ënnert anerem och zwou ganz mo-
derne Nummeren: «Stadt» vun Cassandra Steen, an     «If 
a song could get me you» vum Marit Larsen.

Ausserdem stongen Aktivitéiten um Programm fir Spaass 
ze hunn. Sou war et dëst Joer ënner
anerem e Quizowend, an e Cluedo a Liewensgréisst. 
D’Equipen hunn an der ganzer Jugendherberg enquê-
téiert...

Den Ofschlossconcert war aus organisatoresche Grënn 
am Rolléngergronn, wou de Sall bis op déi lescht Plaz 
gefëllt war an déi Jugendlech gewisen hunn, wat se an 
deenen dräi Deeg geschafft hunn.

En décke Merci un ons Kollégen vun den 3 Stater Mu-
seken, well ouni déi wier sou e Stage an dëser Form fir 
d’Schierener Musek leng net méiglech oder mat vill méi 
Onkäschte verbonn.
Fir d‘ nächst Joer ass schon rëm reservéiert.

Sigi Garson

Jugendstage an der Fuesvakanz 2011
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Audition d’élèves du CMNord 

An Zesummenaarbecht mat der Gemeng Schieren an der Schierener Musek
Freideg de 25 Mäerz 2011 um 18h00 Am Festsall

Programme de l’audition
Solo n° 2 à la batterie Maurice DEWINNE
 Henri Wirth (percussion ; cycle 1A, inférieur 1) 
 classe de Alain Jost
Minuet Luigi BOCCHERINI
 Renée Wirth (violon ; cycle 1A, inférieur 1) 
 classe de Sophie Vermeersch
Little Dance F.J. HAYDN
 Sophie Rütze (flûte traversière ; cycle 1A, inférieur 1) 
 classe de Dominique Lecuivre
Hänsel und Gretel  Etude zu Zweit E. GNESSINA
 Sara Carvalho Oliveira (piano ; cycle 1A, inférieur 1) 
 Armanda Oliveira Marinho (piano ; cycle 1A, inférieur 1) 
 classe de Fons van der Linden
Middlesex March 
Musette Carol BARRATT
 Valérie Nickels ( percussion ; cycle éveil instrumental, année 1)
 classe de Constant Ahles
March G.F. HAENDEL, arr. : Dennis ARMITAGE
 Jasmine Waldbillig (trombone ; cycle 1A. inférieur 1)
 classe de Joe Dudzinski
Menuett Georg Friedrich HAENDEL
 Renée Wirth (violon ; cycle 1A, inférieur 1)
 Béatrice Lock (violon ; cycle 1A, inférieur 1)
 classe de Sophie Vermeersch
Farewell to the faires Walter CAROLL
 Pierre Foxius (piano; cycle 1A, inférieur2)
 classe de Fons van der Linden
Enchantement Allen VIZZUTTI
 Eve Weber (saxophone alto ; cycle 2A, inférieur 3)
 classe de Roland Schneider
Solo n°7 à la batterie Maurice DEWINNE
 Mathis Foxius (percussion ; cycle 1A, inférieur 1)
 classe de Alain Jost
Thema aus « Hexentanz » Nicolo PAGANNINI
 Béatrice Lock (violon ; cycle 1A, inférieur 1)
 classe de Sophie Vermeersch
Le petit nègre Claude DEBUSSY
 Sally Nickels (piano ; cycle 1A, inférieur 2)
 classe de Nelly Adams
Straight On Gert BOMHOF
 Noah Foetler (percussion; cycle 1A, inférieur 1)
 classe de Constant Ahles
Marjolaine et Victoria  Olivier DARTEVELLE
 Lynn Weber (clarinette ; cycle 2B, inférieur 3) 
 classe de Sébastien Duguet
Dove Sono W.A. MOZART
 Mara Leuck (flûte traversière ; cycle 2A, inférieur 3) 
 classe de Dominique Lecuivre
Friends for life                                                                                             Johann HAUSL
 Augusto Rafael Martins (trompette; cycle 2A, inférieur 3)
 classe de Nico Koch

Begleedung um Piano: Nelly Adams

Dës Auditioun gëtt schon zur Traditioun. Virun engem gutt geföllte Sall huet dës Auditioun um 18:00 Auer  ugefaang. Et waren ausschlies-
slich Schierener Musiksschüler, ausser dräi, Valérie a Sally Nickels an Augusto Rafael. Di zwee Leschtgenannten sinn awer scho puer Joer 
an der Schierener Musek aktiv.

De Schierener Gemengerot konnten sech also souwäit si do waren d’Resultat vun der jährlecher Investitioun an den CMNord unhéieren. Den 
CMNord war vertrueden duerch de Sous-Direkter Blaise Stélandre, souwéi de chargés de coursën vun de Musiksschüler, der Schäffin Juliette 
Kemp-Weber an dem Konselljee J.C.Jung.
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Percussioun bei der Mme Charlotte Kerger-Ernst a beim Här 
Alain Ginther (Batterie)

• Präis am Solfège

• 2. Mentioun an der Harmonie

• Mentioun an der Percussioun

• Mentioun an der Batterie

• Lauréat beim Concours Jeunes solistes vun der UGDA op der 
Klarinett an an der Kammermusek

• Prix supérieur op der Klarinette an an der Kammermusek

• Prix supérieur interrégional de France op der Klarinett an an 
der Kammermusek

• Aktive Member vun der Harmonie Municipale Rolléngergronn 
zënter 1976

• Dirigent vun der Harmonie Municiale Lëtzebuerg Rollénger-
gronn zënter 1992

• Aktive Member vun der Fanfare Royale Grand-Ducale Gronn-
Fetschenhaff-Cents-Polvermillen zënter 1986 (Dirigent vun 
hirem Jugendsensemble, der Harmonie des Jeunes Prince 
Guillaume vun 1993-1997)

• Aktive Member vum Luxembourg Clarinet Choir

• Aktive Member vum Sextuor Claritmico

• Weider musikalesch Statiounen waren :

• Member vum Bléiserquintett Eureca

• Jorelaange Member vum Harmonieorchester a vum Sympho-
nieorchester aus dem Conservatoire vun der Stad Lëtzebuerg.

• Chargé de cours fir Klarinett am Conservatoire vun der Stad 
Lëtzebuerg

• Jorelaange Conseiller vun der Musekschoul vun der UGDA

An deenen dräi Méint wou mir lo zesumme schaffen, kann ee 
behaapten dass mir ee gudde Grëff gemeet hunn. Hie weess 
d’Prouwe ganz intressant ze gestalten, an all Prouf gëtt un 3 bis 
4 Stécker geschafft, an all Regëster kënnt eenzel un d’Rei mat 
deene méi schwierege Passagen. D’Auswiel vun de Stécker ass 
gefälleg mat usproochsvollem Schwieregkeetsgrad.

Mir ginn Iech lo scho rendez-vous beim Quartiersconcert op der 
Vallisplaz, freides de 27. Mee um 19h45, wou dir eise neie Chef 
dann eng éischte Kéier erliewe kënnt.

Camille Pletschette

Dirigentewiessel bei Der schierener Musek.

Am Comité vum Mount Februar, deem éischten nom dësjährige 
Galaconcert, war d’Analyse vum Concert an di weider Zesum-
menaarbecht mam Dirigent ee wichtige Punkt um Ordre du Jour. 
No längerer Diskussioun, bei där virun allem déi aktiv Musi-
kantInnen aus dem  Comité zu Wuert koumen, huet de President 
proposéiert, wéinst der Wichtegkeet vun dësem Thema en extra-
ordinaire Comité anzeberuffen.

An dëser Dringlichkeetssitzung gouf d’Kritik um Dirigent 
ëmmer méi däitlech. Mir waren eis eeneg, datt un der Persoun 
Reimund Berg an a sengem Zougank zu de Musikanten näischt 
auszesetze wier, mee datt de Problem eenzeg um musikalische 
Plang, an der Direktioun an am Astudéieren vu méi schwierege 
Passage louch. Hie kënnt nit déi néideg Rou rabréngen, sou dass 
d’MusikantInnen méi wéi eemol veronséchert wieren, a mat 
senger Direktioun nit ëmmer kloer kéimen, an dat virun allem 
bei den Iwwergäng. An deene leschte Wochen virum Galacon-
cert wier dofir och eng zimlech staark Onrou an de Prouwen ze 
spiere gewiescht. 

Schlussfolgernd gouf zréckbehal, um Enn vun dëser Saison eis 
Zesummenaarbecht nit méi ze verlängeren. Et war eis awer och 
bewosst, datt de Reimund Berg dës Offer méi wéi sécher nit un-
huele géif, a mir hu schonn no méiglechen Alternative gesicht.

Freides no der Prouf krut de Chef an enger Entrevue mam Co-
mité eisen Entschloss  matgedeelt. Hie war natierlech immens 
enttäuscht an huet eis nom Weekend gesot datt hien direkt ophale 
wëllt, mat der Suerg datt dat soss mol vläicht emotional kënnt 
ausaarten. 

De President huet du gläich e gudde Bekannten, de Roland 
Schiltz, zur Zäit nach Dirigent am Rolléngergronn, kontaktéiert. 
Hien hat beim Galaconcert d’Martine Nickels an der Percussioun 
ersat, an och an der Vergaangenheet scho mol beim Galaconcert 
eisen Ensembel am Klarinetteregëster verstäerkt. E puer Musi-
kante wossten och, dass hie wëllt wiesselen an un der Schiere-
ner Musek interesséiert wier. Dat huet hien dem President och 
bestätigt, an hie sténg an eisem spezielle Fall souguer direkt zur 
Verfügung. An hie gouf engagéiert.  

        

De Roland Schiltz ass gebuer de 04.05.1967, hien ass haaptbe-
rufflech zënter 1989 Schoulmeeschter vum Enseignement fonda-
mental an der Gemeng Nidderaanwen. 

Vu sengem Beruff hier verfügt hien also niewend de musika-
lischen, och iwwer déi néideg psychologisch, pädagogisch an 
educativ Kenntnisser.

Seng musikalesch Formatioun:

Éischt Studien am Alter vu 6 Joer am Conservatoire vun der Stad 
Lëtzebuerg ugefaangen. 

Solfège an Harmonie an de Klassen vun der Mme Suzette Pa-
rasch-Engels an dem Här  Jeannot Comes

Klarinett bei der Mme Cécile Jeitz
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Kabarä Feierstëppler, Samschdeg den 2. Abrëll
hei zu schieren am festsall

De Grupp Feierstëppler ass de 24. Abrëll 2007 eng éischte Kéier hei zu Schieren opgetrueden war mat hirem dee-
molige Programm „D’Fassad bréckelt“. Dat war deemols den Ufank vum Cabaret bei der Schierener Musek, an et 
huet sech gläich rausgestallt dass do eng Kulturnisch entdéckt gi war, déi dann och zu engem feste Bestanddeel am 
Aktivitéitsprogramm vun eiser Musik ginn ass.

Den 2. Abrëll vun dësem Joer war de Cabaretsensembel d’Feierstëppler fir di drëtte Kéier hei zu Schieren, mat 
hirem Programm „Wou geet dat hinn“. Och dës Kéier war de Festsall méi wéi vollbesat well mir hunn nach kue-
rzfristeg 3 Still misste bäisetzen.

Vun hallwer 7 un konnten d’Frënn vum Cabaret sech eng Hameschmier oder e Kéisteller zerwéiere loossen, eng 
Formül déi gutt ukënnt. 

Um 20 Auer konnten dann d’Akteuren hirt Können un de Dag leeën, wat si och zur vollsten Zefriddenheet vum 
Publikum riwwerbruecht hunn. Si goufe mat groussem Applaus fir hir Opféierung belount, an di gefuerdert Zugab 
hun si dann och gären zum Beschte ginn. Wéi schons virun 2 Joer war dëst nees d‘Schlussvirstellung vun dëser 
Tournée. De Grupp huet de Wonsch geäussert och nees bei der nächster Tournée di lescht Virstellung hei zu Schie-
ren därfen ze ginn.  

D‘ Akteuren waren, Clod Thommes, Lil Feinen, Roger Gereke, Lucienne Schleimer a Romain Schleimer. Texter 
waren aus der Feder vum Jemp Schuster, d‘ Musik vum Balli Baldauff. Assistenten sinn d’Christiane Thommes an 
d‘ Mireille Gereke, hire Webmaster ass de David Flammang. 

De nächste Kabaräsowend mat de Makadammen ass den 24.03.2012.
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FCS Equipe Pupilles avril 2011
1. Rei: v.l.n.r.: Alves Joe - Alba Yannick - Oliveira Tiago - Oliveira Leandro - Queiros Tiago

2. Rei: v.l.n.r.: Alba Enzo (Kiné) - Pereira Jeremy - Schmitz Jo - Palmieri Luca - Queiros Fabio- Palmieri Paolo (Co-Tr.)

pupilles

FOOTBALL

FCS Equipe Poussins avril 2011
1.Rei: v.l.n.r.: Clement Joe - Pereira Fabio - Palmieri Luca - Di Biase Jordan - Kugener Pol - Borges Chris

2.Rei: v.l.n.r.: Garson Frank (Trainer) - Glover Jason - Rodrigues Bruno - Garson Gene - Palmieri Gianvito - Leuck Jona 

pOussiNs
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fCs equipe minimes avril 2011
1. Rei: v.l.n.r.: Henkes Joe - Frois Joao - Schaus Denny - Freitas Leandro - Fernandes Dany

2. Rei: v.l.n.r.: Lutgen Jos (Trainer) - Varela Paulo - Neu Christian - Correia Ricardo - Monteiro William 

MiNiMes

fCs equipe sColaires 2010- 2011
1. Rei v.l.n.r.: Wirth Henri - Fernandes Ricardo - Marbes Sven - Theis Bryan - Goncalves Jimmy - Pinheiro Artur - 

Zanter Tom - Barros Flavio
2. Rei v.l.n.r.: Fernandes Tiago - Gillen Kai - Marbes Ronny - Oliveira David - Miranda Miguel - Coimbra Ayrton - 

Leuck Noah - Schmitz Carlo - Gillen Ric (Trainer)

scolaires
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PomPJeeËn sCHieren

Ons Jugend war och rëm ganz aktiv bei der Schwammmeeschterschaft an der Stad um Geessekneppchen am Asaz.

Gutt Resultater hu se och rëm geschwommen, dat Allerwichtegst ass awer „Derbäi sinn a sech ameséieren“. Mir sinn der Meenung, 
dat hu se gemaach a mat Freed un der Saach ass alles méi einfach a méi schéin.
„Mädels a Jungs, maacht sou weider!“

•  merCi un all Déi leiT, Déi D’PomPJeeËn D’ganzT Joer ennersTËTzen  •
Raymond, dir e grousse Merci fir de Plang vum Duerf, deens du ons op onser Generalversammlung iwwereecht hues. Op deem Plang 
sinn d’Hydranten alleguer agezeechent, sou datt mir déi ëmmer fannen.

Merci och all de Leit déi an d’Versammlung komm sinn, dat ass ëmmer en Zeechen datt mir ons Aarbecht seriös maachen an dir mat 
ons zefridde sitt. Dem Nico Garson och e Merci fir déi laang Joren als Keesserevisor, hien huet dat Amt aus perséinleche Grënn dëst 
Joer néiergeluecht a mir hunn e Nofolger an der Persoun vum Ed Pick fonnt.

Mir haten en zimlecht duerchwuessend Joer, vum Falschen Alarm bis zum Groussbrand war d’lescht Joer alles vertrueden, mee mir 
sinn awer ëmmer rëm alleguer gesond a monter vum Asaz zréckkomm
All déi Pompjeeën, déi méi wéi 68% Präsenzen op den Übungen hate kruten och nach ee klenge Cadeau iwwereecht, dat ware 15 
Übungen iwwer d’Joer verdeelt.

Pompjee sinn an de Leit a Nout hëllefen, ass eng intressant an wichteg Saach,

mell och Du dech, mir brauchen dech.
Mir léieren ni aus, duerfir ass Weiderbildung wichteg, d’Technik geet weider also musse mir et och. Tel 817971 oder per E-Mail : 
spschieren@schieren.org 

Vu dat dëst Joer d’Feierdeeg all sou spéit waren, ass d’Buerg 
dëst Joer méi spéit gebrannt ginn. Dat ass wéi ëmmer awer scho 
puer Deeg virdru mam Bamauswielen lassgaang an deen huet 
och nach missten op d’Plaz bruecht ginn. Der Gemeng duerfir 
e groussen Merci. An der Woch virdu sinn déi eng oder aner 
schéi Stonnen am Duerf verbruecht ginn fir opzehiewen, et ass 
e Fest fir d’Duerf, merci fir är grouss Ennerstëtzung. De Week-
End selwer ass da samschdes ugaang mam Kräizbannen vun 
där grousser Buerg, ëmmerhinn iwwer 8 Meter héich am Kraïz. 
D’Zopp ass präparéiert ginn, alles selwer am Bau, alles kleng 
geschnidden a Sonndes moies da geréiert a gekacht ginn. Um 
Kräizbierg ass Sonndesmoies d’Stréi vun 2 Ronnballe verschafft 
ginn, deen een oder aneren Dännebam oder soss klenge Strauch 
ass och mat derduerch gaang. Dee ganzen Dag war fir kleng 
Aarbechte lénks a riets um Bierg gesuergt. Och ons Jugend net 
ze vergiessen, déi hu sech och gutt druginn, fir hir Buerg ze 
bannen an opzeriichten. Duerno ass sech awer och nach gutt am 
Stréi ameséiert ginn, wat ëmmer flott ass. Och hir Jugendleeder 
hu missten drugleewen, ënner dem Stréi vergruewen ze ginn. 
Si versti sech super mateneen, sou soll dat sinn. Jiddferengem, 
deen deen Dag eng Hand mat ugepack huet soe mir e grousse 
Merci, och d‘Propriétären an d‘Pächter vun de Wisen net ze 
vergiessen.

Op onsem Internetsite kënnt dir nach weider Fotoen vun deem 
schéinen Dag gesinn.

www.schieren.org/pom 

Buergbrennen 2011

Jugendpompjeeën
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Basar mat Kaffisstuff

fraen an mammen

No der Generalversammlung vum 8. Februar, hunn 
d‘Fraën a Mammen hir Schecken iwwerreecht.

7.350 € sinn u 5 verschidden Organisatiounen iwwer-
reecht oder iwwerwise ginn.

De „Cercle d’Assistance aux Handicapés Physiques“ 
an un „d’Fondation Luxembourg- El Salvator.“ 
Si hunn hir Spenden am Mäerz an am August 2010 
schons iwwerwise kritt.

3 Schecke sinn dësen Owend  u folgend Organisa-
tioune gaangen:
„D‘ Stëmm vun der Strooss“
„ Objectif Tiers Monde Haïti“ 
„Congolux“ 

Dës 3 Organiastiounen ware vertrueden duerch 
Mme Claude Consdorf
Sr. St. Joseph Nols
Abbé Kuzwela, Mme Marie-José Menager 
an den Här Albert Kohnen

All dës Souen sinn aus dem Erléis vum Basar 2010.

Si hu sech all häerzlech bedankt bei de Fraën a Mammen fir dee 
schéine Gest, an hunn der Versammlung matgedeelt fir wat si 
dëst Geld verwenden.
   

Wéi et schon Traditioun ass, haten d‘Fraen a Mamnen Pällem-
sonndeg hire Basar mat Kaffisstuff. No der Mass konnten d‘Leit 
bei eis den Apéritif drénke kommen oder den Dessert mat heem 
huelen.

Am Nomëtteg hu mir eis schéin Handaarbechten, Ouschte-
rkränz- an Arrangementer verkaaft.
Vill Leit hunn och bei der Tombola hirt Gléck versicht. Eis Su-
pertombola mat enger Ham, engem Tableau an e Wok hat och 
nees e grousse Succés.

Gemittlech konnt e sech et maachen bei engem gudde Stéck 
Kuch oder Taart an enger Tas Kaffi.

Fir d‘Nuetiessen hu mir eng Assiette Pêcheur a Gromperenzalot 
mat Wirschtercher zervéiert.  

Merci un all déi Leit déi eis duerch e Cadeau fir an d’Tombola, 
en Don oder hir Präsenz op dëser Kaffisstuff ënnerstëtzt hunn. 

 Merci allen Dammen an Hären déi eis dës Deeg gehollef hunn.

Irma Feipel

Chèque iwwerreechung



******Gaart an Heem
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Vun esch/Sauer op Heischent.
Op Vältesdag si mir nomëttes em halwer zwou mat 54 Leit op Heischent an di nei 
Käerzefabrik gefuer. D’Käerzefabrik vun Esch/Sauer gouf 1991 vun der Famill John 
PETERS iwwerholl. Vum 2. Januar 2009 un produzéieren a verkafen si hir Käerzen  
zu Heischent a fuschneie Gebailechkeeten. Op enger Gesamtfläch vun 1600 m2 fënnt 
een hei een hellen, 300 m2 groussen Ausstellungsraum mat Buttek. Niewendrun am 
groussen Aarbechtsraum huet den Här John Peters selwer eis d’Fabrikatioun vun 
deene verschiddenen Zorten Käerzen erklärt. Am Buttek, wou een Dekoratiounsarti-
kelen a Cadeauen fir all Geleeënheet fënnt, huet deen een oder deen aneren et sech 
net huele gelooss, sech selwer e flotte Cadeau mat heemzehuelen.

Vun den märeler Wisen op de rouscht.
Duerno gung et dunn op de Rouscht an di nei Molkerei vun der Luxlait.
2 sympathesch Dammen hunn eis, an zwou Gruppen opgedeelt, durch de Vitarium, 
„Die Milcherlebniswelt“ vun der Luxlait gefouert an eis déi néideg Explikatioune 
ginn. Et ass jo net sou datt mir nach ni eppes vu Kéi a Mëllech héieren hätten, mee et 
war ganz intressant ze gesi wéi hautdesdaags mat all deene neien Techniken iwwert 
45 interaktiv Statiounen, 3D-Kino asw. d’Veraarbechtung vun der Mëllech vu fréier 
an haut gewise gëtt. E puer Eckdaten: 1894 gouf d’Molkerei ënnert dem Numm 
„Zentralmolkerei S.A.“ gegrënnt. 1946 gouf et dunn eng „Association agricole Mol-
kereigenossenschaft Luxemburg – Laiterie de Luxembourg“. An där Zäit goufen et 
180 lokal Molkereien, 1960 goufen et der nach 5. Den 2. Oktober 1978 koum et zur 
Fusioun vun der CELULA, LADUNO a LUXLAIT ënnert dem aktuellen Numm 
„LUXLAIT, association agricole“.
No gutt zwou Stonnen hate mir dee futuristesche Rondgank fäerdeg a mir konnten eis 
mat Produiten vun der Luxlait stierken.
An der Lounge um éischte Stack hu mir gemittlech eng Tas Kaffi oder e Mini ge-
dronk, an etlech Leit hunn eng vun deene villen Zorte Glacen probéiert.
No dem Nuechtiessen am Restaurant Neptwone bei der Testpiste hu mir eis ëm 22h00 
Auer nees op den Heemwee gemaach.

14. Februar 2011 : Visite vun  der Käerzefabrik a vun der Luxlait



neieS auS der Par

Zu 17 Kanner hu mir eis op eis 1. hl Kommioun virbereet. Schon 
am Januar ass eise Kommiounsunterricht ugaang. Schued, elo 
ass di schéi Virbereedungszeit schon eriwwer! Mir sinn ëmmer 
gären an de Kommiounsunterrricht gaangen. Mir hu vill Neies 
geléiert, iwwert d’Gemeinschaft, d’Symboler, d’Brout an de 
Wäin, d’Mass, dem Jesus sein Doud an d’Operstehung.

d’Sylvie an d’Josiane hun eis dëst Joer thema:

De Jesus, eise gudden Hiert
eraus gesicht.

 Esou wéi den Hiert seng Schof gären huet a se versuergt,
 esou huet och de Jesus eis gären.

 Hien ass ëmmer do, a léist eis ni alleng.

Den Herrgott huet eis dësen Psalm geschenkt:

Der Herr ist mein Hirte.

Nichts wird mir fehlen.

Er weidet mich auf grünen Wiesen und

führt mich zum Ruheplatz am Wasser.

Er zeigt mir den richtigen Weg.

Und wenn ich auch im Dunkeln gehen muss,

so habe ich doch keine Angst.

denn du bist bei mir,

deine Kraft gibt mir Mut.

bei dir weiß ich mich sicher aufgehoben.

 Psalm 23

Kommiounsvirbereedung 2011
Mir hunn am Kommiounsunterricht 
gutt matgeschafft, awer eis Mam-
men a Pappen waren och ganz fläis-
seg! Si hu gehollef eis Kommiouns-
mass virzebereeden, waren beim 
Kommiounsunterricht an dem Aus-
fluch derbäi, si hu gehollef d’Käerz 
ze dekoréieren an hunn un der Deko vun der Kommiounsmass 
geschafft. Mat der Joffer Blanche hu mir 2 Lidder geléiert, eist 
Liddchen vum gudden Hiert an „ee Festdag“. Mir sangen dat 
ganz eleng an der Kommiounsmass. Et ass schliesslech eise 
groussen Dag, a mir wëllen esouvill wéi méiglech dozou bäi-
droen, datt et eng flott Feier gëtt. Mir priedegen esouguer selwer! 
Awer elo verrode mer näischt méi, dir kommt jo sécher all kuc-
ken wa mir di éischte Kéier d’hellegt Brout empfänken? Dat gëtt 
ee wonnerbaren Dag, mir freeën eis schon alleguerten drop!

Vun eisem Ausfluch wëlle mir awer och nach erzielen. Mir 
waren bei d’Madame Hoffmann op Tënten bei d’ Schof. D’Josée, 
esou heescht di Madame, huet eis alles iwwert d’Schof a seng 
Woll erzielt. Mir hunn d’Woll gewäsch, gekämmt, gefierwt, ges-
ponnen, duerno gefilzt an och domadder gestréckt. Jo gesponnen 
hu mer, an och eisen Här Paschtouer huet gesponnen. D’Lynn 
huet d’Grimmelchen mat der Fläsch gefiddert a mir hunn dat 
klengt Lämmchen kënnen op den Aarm huelen. 
Dat war ee flotten Dag! Schued, datt d’Joffer Sylvie net konnt 
derbäi sinn! Si war deen Dag krank an huet eppes verpasst!

Am nächste Louis kënne mer iech méi iwwert dat grousst Fest 
erzielen! Bis dann!

D’Schierener Kommiounskanner
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Ausfluch op Tënten:
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Klibberen 2011

Och wann d’Hallschent vun eiser Poréquipe an och e puer 
Massendinger ausgefall sinn, hu mir et dach fäerdeg bruecht di 

Schierener scho moies um 7 Auer aus dem Bett ze klibberen!

20 Klibberkanner (Massendinger a Kommiounskanner an eent vun eise 
Firmkandidaten vum leschte Joer), sinn a 6 Gruppen duerch Schieren 

gezunn fir d’Klacken z’ersetzen. Et war eng Freed dëst Joer klibberen ze 
goen, scho moies fréi huet d’Sonn geblénkt, a mëttes waren eis Kanner 
mat de kuerze Boxen ënnerwee. Dat gouf et scho laang net méi!

Samschdes nodeems si sech am Massendingersall gestärkt haten, sinn si 
vun Haus zu Haus gaang fir de Leit schéin Ouschteren ze wënschen. 
Wéi all Joer ass och Wéihwaasser verdeelt ginn. 

Samschdes no der Owesklack kruten d’Kanner hir wuelverdingten 
Tiitchen mat ville gudde Saachen an och en décke Su! 

E grousse MERCI all eise Klibberkanner. Dir huet äer 
Saach gutt gemaach! 
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Generalversammlung   19.01.2011

Eise President huet 44 Leit begréisst, Memberen, Vertrieder vun 
de Veräiner, eisen Här Paschtouer,  eise Buergermeeschter a seng 
Kollegen aus Schäffen- a Gemengerot
Eise President huet iwwer d’Joer vum Benevolat geschwat, an dass 
iwwerall an de Veräiner e Mangel u Leit ass, fir matzeschaffen. 
Hien huet eisen Dammen an Hären och extra Merci gesot fir hir 
Hëllef op eise Fester oder an der porte-ouverte. Säi Merci ass och 
un d’Gemeng gaang fir de Subside a fir de Sall , an un d’Botzfraen 
an d’Gemengenaarbechter déi eis och hëllefen wa mir si froen.
No enger Gedenkminut fir déi 15 Memberen déi eis am leschte 
Joer  verlooss hunn, huet hien d’Wuert viru ginn fir den Aktivi-
téitsbericht.
De Comité war 5 mol zesumme komm, mir hate 35 porte-ouverten 
mat 945 Leit, dat ass en Duerchschnëtt vu 26 Leit. 
249 Memberen hu 5 € bezuelt, an déi, déi bezuelt hu ginn och 
gefeiert oder wa mir een Ausflug maachen, leeë mir pro Member 
bäi, dee bezuelt huet.
Fir d’Volleksfest waren och 5 Versammlungen. Um Fest hu mir 
Croque -monsieur verkaaft.

d’Frënn Vum 3. alter

Weider waren d‘Bretzelsfeier  mat 58 Leit, den Ausflug op d‘Ma-
rie-Astrid mat 30 Leit , d‘Grillfest mat 60 Leit, den Ausflug op 
den Titisee mat 25 Leit,  den Dag vum 3. Alter mat Eierung vun 
den eelste Memberen an d‘Chrëschtfeier mat 69 Leit a Chèque-
Iwwerreechung un d‘CAHP.
Am Keessebericht ass e klenge Minus ervirgaang, mee d’Finanzen 
stinn awer duerfir net schlecht.
D’Keessekontroller waren zefridden mat deem wat si gesinn hunn, 
a si sinn och bereet déi Charge nach virun z‘iwwerhuelen.
De Buergermeeschter huet dem Veräin Merci gesot fir déi Aar-
becht déi si am Laf vum Joer fir den 3.Alter leeschten an all Gudds 
fir d’Zukunft gewënscht..
De klenge Maufel mam Patt huet och net gefeelt duerno.    
De Comité ass onverännert : 
President:  Patrick Zanier, Vizepresident : Jean Wagner, Sekretärin 
a Caissière: Maggy Garson-Dupont, Member: Mariette Hess-Wer-
del, Anita Hemes, Irma Unsen.     
---------------------------------------------------------------------------
D’Frënn vum 3. Alter hunn dëst Joer kee Stand um Volleksfest.

Bretzelfeier 2011

Well dëst Joer alles méi spéit am Kalenner läit, war och eis Bretzelfeier eréischt 
den 30. Mäerz.
Dënschdes ass preparéiert ginn, d’Dëscher gedeckt , d’Gromperenzalot gemaach 
an d’Korbeillen gefëllt.
Virdrun muss awer geplangt ginn an enger Comitéssëtzung, an Kommissioune 
gemaach ginn, dat gesäit een net wann alles prett ass wann d’Leit kommen. 
59 waren der dëst Joer do fir am Sall ze poteren oder mat de Fläschen oder den 
Telleren ze lafen. An der Kichen sinn d’Tellere gefëllt an duerno nees propper 
an de Schaf geraumt ginn. 
Fir 5 € Onkäschtebedeelegung konnt jiddereen sech puppsat iessen, sief dat 
mat Gromperenzalot mat Wirschtercher oder mat Hierkefileten mat gequellte 
Gromperen an e Stéck Taart mat Kaffi. Jidderee krut och nach eng Bretzel mat 
heem.
4 Kaartespiller hu mir nach verkaaft fir eis Onkäschten e bësschen ze decken.
Dëst Joer hate mir kee Musikant, a verschidde Leit hunn eis gesot et war grad 
esou flott fir mol zesummen ze maulen ouni Musik hannendrun.

Maggy Garson

Eis nächst Aktivitéiten, ausser der porte-ouverte :
• am Juni  ën Ausflug an d’Eifel op Birgel 
• den 13. Juli  Grillfest am Sall
• de 14. September besiche mir d’Chocolatrie zu 

Bissen an de Dagesfoyer um Bill
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antenne COlleCtiVe

neies bei der Schierener Gemeinschaftsantenn

Bei Geleeënheet vun der 44. Generalversammlung vun der An-
tenne Collective Schieren (ACS) war de Sall gutt gefëllt;
Mir wëssen elo net op dat dermat zesummen gehaangen huet 
dass eng Parti Leit aus dem ale Comité d’Handduch gehäit haten 
oder op sech Diskussiounen erwaart gi waren wéi an ob et géif 
mat der ACS weider goen. 

Am Virfeld war gewosst dass déi Leit déi opgehal hunn, di 
Schierener Gemeinschaftsantenn wollten un Ettelbréck ubannen 
an eis Asbl opléisen. Domat war awer virun allem eis Gemeng 
net d’accord an huet versicht nei Kandidaten ze mobiliséieren 
dass d’ACS kéint weiderbestoen.
Genuch Kandidaten hu sech fonnt an et gouf gläich ugefaang 
mat schaffen an deem mer eis mol fir d’éischt d’Statuten ervirge-
holl hunn déi an e puer Punkten net méi zäitgeméis waren.
2 Generalversammlungen goufen dorops hinn de 25. Mäerz 
ofgehalen. 

An der Comitéssitzung vum 3. Mee sinn dunn d’Chargen am 
neie Comité definitiv verdeelt ginn:

President: Raymond Sachsen
Vizepresident: Camille Schartz
Sekretär: Pierre Gillen
Caissier: Guy Berwick
Relatioun mat Ettelbréck: Roger Ruetze
Techniker: Roger a Christian Stelmes
Assistenten an der Technik: Gilles Hemmerling an Norbert 
Simon 
Member: Leon Depuydt.

Aus dem ale Comité sinn domat 
nach den Leon Depuydt, Gilles 
Hemmerling a virun allem de 
Christian an de Roger Stelmes der-
bäi. Domat ass op dem wichtegsten 
Deel, der Technik, d’Kontinuitéit 
assuréiert ginn.
Wat den administrative Volet unbe-
laangt huet den neie Comité der-
fir gesuergt dass d’Chargen op méi 
Käpp verdeelt ginn an dass domat der Misswirtschaft vun deene 
vergaangene Joeren e Riedel virgesat gëtt.
Demokratie a Matsproocherecht ginn nees grouss geschriwwen 
an ouni knaschteg Wäsch wëllen ze maachen, wäert d’Gemeins-
chaftsantenn nees an Zukunft als richteg Asbl am Sënn vu senge 
Membere gefouert ginn. 

Uganks Juni hu mir eng Sitzung mat der Antenn Ettelbréck ge-
plangt mat deene mir och an Zukunft wëllen enk zesumme schaf-
fen an am Intressi vun de Schierener Leit dat beschtméiglechst 
Signal geliwwert ze kréien. Och soll bei där Geleeënheet geklärt 
ginn dass rëm méi Schierener Informatiounen op den Infokanal 
kommen.

Den 18. Juni hu mir geplangt op dem Volleksfest präsent ze sinn 
an bei där Geleeënheet vläicht de Leit scho Neiegkeeten iwwert 
Digitalprogrammer matzedeelen fir datt se 2011 net virun 
engem Fernseh ouni empfank sëtzen.

D’Aarbecht geet eis also net aus a mir si bereet déi Saachen déi 
ufalen unzegoen.

Rappel :  
Tel. Nr vun eisem service technique / dépannage : 691 77 12 81 

den neie Comité

Op der Foto feelen : Gilles Hemmerling, Léon Depuydt.
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BaSKet

BBC Black Frogs Schieren gewënnt 
d’Coupe des Cadettes.

D’Kooperatioun mam US Hiefenech dréit no 
2 Saisonen hir Friichten. De 26. Mäerz ass 
d’Cadetteséquipe an der Coque fir d’Final 
vun der «Coupe des cadettes» géint de Basket 
Esch ugetrueden.

Mat „Honnert à l’heure“ hu se déi 1. Hall-
schent ugaang an hate sech an den 2 éischte 
Véierel mat 20 – 8 an 22 – 9 e respektable 
Virsprong vun 25 Punkten eraus gespillt, deen 
dunn iwwert déi 2. Hallschent just nach géré-
iert huet misste ginn. 

Viru ronn 250 Leit an der Arena vun der 
Coque hunn dem Tom Steichen seng Spille-
rinnen näischt méi ubrenne gelooss, an hunn 
de Mätch däitlech mat 73 – 44 gewonn.

equipe BBC Black Frogs Schieren:

4 Tiganj Dzenana

5  Hoffmann Anne-Sophie

6 Bellwald Yasmine

7 Reuter Claire

8 Marcus Nadia

10 Meyers Simone

11 Daniels Shannon

12 Putz Jana

13 Hetto Lena

14 Bollendorf Claire

Coach Steichen Tom

Ass. coach Spencer Christine
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GeSanK

Chorale Caecilia Schieren

Ënnert dësem Motto si mir an d’Joer 2011 gestart an hunn den 
21. Januar op eis 78. Generalversammlung invitéiert.

Eise Vizepresident, de Jean-Paul Meisch konnt niewent den 
Sängerinnen a Sänger, de Buergermeeschter Marc Schmitz, 
den Europadeputéierten Charles Goerens, d’Vertrieder vun der 
UGDA an dem Piusverband, d’Vertrieder vun den Duerfveräiner 
a vill aner Frënn vum Schierener Gesank begréissen.

Zesumme mat der Sekretärin, dem Margot Majerus-Philipp, hu 
mir op d’Joer 2010 zréckgebléckt an eis Caissière, d’Maggy 

Meisch, konnt trotz dem Ausflug deen e klengt d’Lach an 
d’Keess gerappt huet, äis eng gesond Finanzsituatioun bestä-
tegen.

Am Laf vun der Versammlung ass d’Francine Schaillié fir 30 
Joer am Piusverband dekoréiert ginn an de Rafael Martins 
Augusto an den Emile Eischen kruten d‘Ofzeechen vun der 
UGDA iwwerreecht, während d’Margot Majerus-Philipp an 
d’Aline Schroeder-Sand fir hir besonnesch Verdingschter am 
Veräin ausgezeechent gi sinn.
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D’Iwwerraschung vum Owend war awer wuel dat eise fréiere 
President, de Jos Zeimes, zum Eierepresident ernannt ginn ass. 
Hien huet mat d’Stolz dësen Titel ugeholl an nach eng Kéier vil-
lmols merci gesot fir di 40 Joer am Gesank an huet virun allem 
di gutt Zesummenaarbecht betount.

Eier den Europadeputéierten äis op Bréissel an d’Europaparla-
ment invitéiert huet, ass eis Generalversammlung bei engem Patt 
an engem klenge Maufel ofgeschloss ginn . 

Et ass schons zur Traditioun ginn datt mir di « Schierener Kleng 
Kiermes » féieren. Dëst Joer ass et op den 6. Februar gefall. No 
der Mass, déi vun der Chorale Ste Cécile vu Foulscht gesonge 
gouf, hu mir eise Kiermesmenu opgedëscht. D’Kiermeszopp, 
de Kallefsbrot mat Kroketten, Geméiss an Zalot an de groussen 
Dessertsbuffet mat Kaffi an Drëpp si wi all Joer gutt bei de Leit 
ukomm.

Heimat wëlle mir elo schons drop hiweisen datt mir samschdes, 
den 1. Oktober op en italiéineschen Owend mat Gesank , Wäin 
a Pasta invitéieren.



Generalversammlung 2011

De 7. Mee hat de Club des Jeu-
nes Schieren rëm seng General-
versammlung am Sall vun der 
Huelschéck. Wéi all Joer hunn 
den Här Buergermeeschter Marc 
Schmitz souwéi Leit aus der Ge-
meng a verschidden Awunner vu 
Schieren dëser Manifestatioun 
bäigewunnt. Folgend Punkten 
stungen op der Dagesuerdnung:

• Begréissung duerch de Presi-
dent
• Aktivitéitsbericht
• Keessebericht
• Neiwiel vum Comité
• Fräi Aussprooch

No der Begréissung duerch den 
President Goerens Chris gung 
d’Wuert weider un de Sekretär 
Schmit Ben mam Aktivitéitsbe-
richt.

D’Aktivitéiten hu wi all Joer net vill geännert. Zu den Haap-
taktivitéiten hunn rëm de Kleesschen, d’Asammlung vun den 
Chrëschtbeemecher, de Flantessebal an d’Kolpeng Kleeder-
sammlung gezielt. Dës Kéier gouf den Ouschtereeërverkaf fale 
gelooss well d‘lescht Joer d’Ufro net immens grouss war.

De Keessebericht ass dëst Joer leider negativ ausgefall, well mer 
keen sou e grousse Succès op eisem Bal haten. Mee am grousse 
Ganzen huet d’Jugend awer nach genuch Reserven iwwreg.

JuGend
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An der Opstellung vum Comité gouf et dëst Joer och eng Änne-
rung. De Goerens Chris ass als President zréckgetrueden an de 
Schaap Stefan huet säi Posten iwwerholl. Den Tavares Ramiro 
iwwerhëllt och dem Simon Sven seng Charge als Vice-President. 
Nei am Comité ass elo de Soares Rui, sou datt mer a Moment 6 
Memberen zielen.
4 nei Memberen sinn dem Club beigetrueden a goufen no der 
Versammlung offiziell am Bësch ageweit.

Ben Schmit
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d’schoulklassen

Mir si bei der Joffer Blanche a beim Schoulmeeschter Pascal an der Klass. Am Ganzen si mir am Moment zu 17 Kanner, 
10 Meedercher a 7 Jongen.

Hei gesidd Dir eis op enger Foto am Hierscht am Schierener Park.

Vu lénks no riets 

1. Rei sëtzend : Vicky Wolter, Charlie Jung, Leandro Oliveira Gomes, Jo Schmitz, Anna Moura, Joan Weiler, Jérémy Gonçalves, 

2. Rei :  Stéphany Gonçalves Teixeira, Silvija Latic, Véra Pereira de Sousa, Tun Origer, Marie Rütze, Ricky Bodson, Yannick Alba, 
Inès de Brito Oliveira, Rodmilson Rodrigues, Seinabou Queta, Belmin Muhovic,  Diana Oliveira Marinho. 

Mir si ganz fläisseg Schüler. Hei schaffe mir am Rechnen oder liesen deenen anere Kanner eng Geschicht vir.

cYcle 2.1
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Blanche Weber – Pascal Hoffmann

Am Mäerz hu mir an der Sciences iwwert den ”Dreck” 
geschwat.  Mir hu probéiert eisen Offall ze sortéieren 

an dono hu mir  eise Schoulhaff gebotzt.
Hei gesidd Dir de ganzen Cycle 2 zesummen:

D’Kanner aus dem drëtte Cycle si fläisseg dobäi hier kënschtlerech Oder ënner Beweis ze stellen. Säit e puer 
Wochen besichen eis all Mëttwoch Nomëtten e puer Hobbykënschtlerinnen fir eis verschidden Techniken ze 
weisen a beim Molen ze hëllefen. Fir eis all, Kanner an Enseignanten, ass dat eng immens Beräicherung.

Am Kader vum Schierener Volleksfest kënnt Dir Iech net nëmmen ee Bild vun 
dësem Projet maachen mä eise klenge Kënschtler hier Wierker och kafen kom-
men. Den Erléis spende mir fir ee gudden Zweck. Mir géifen eis freeën Iech den 
18. Juni 2011 ab 16 Auer am neien Pavillon vun der Schierener Schoul begréissen 
ze kënnen.

Vun eiser Säit nach eng Kéier ee grousse Merci un :

d’Mme Foeteler, d’Mme Glover, d’Mme Meintz, d’Mme Palmieri an d’Mme Reding.

Matgemaach hunn :

D’Klass 3.1. : Chrissy, Ema, Sara, Maida, Melinda, 
Diana, Mik, Oliver, Philippe, Diogo, Tiago, Alexandre, 
Roy, Caroline, Laurent, Noa, Gil a Pedro mat der Joffer 
Nora.

D’Klass 3.2. : Jessica, David, Joe, Nadine, Alessia, 
Zoé, Gene, Jason, Fabio G., Laura H., Samuel, Elton, 
Kai-Bong, Fabio P., Louis, Bruno, Sophie, Laura S.,  
Laura W. a Kalthoum mat der Joffer Myriam.

cYcle 3

Kleng Kënschtler ganz grouss
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al schoulklassen
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1920 Fondsaachen aus de Schoulregesteren

An den alen Dossieren vu 1920 hu mer och nach e puer 
Saache remfonnt, dei mer eise Lieser nit wollte virenthalen. 
Intressant ass datt fir dat däitscht di al Schreft gebrauch 
gouf a fir dat franseischt di nei Schreft geholl ginn ass. 
Et ass och nach festgehalen datt deemols et just 1 fräien  
Nometteg ginn ass an datt de ganze Samschdeg Schoul 
war.

¨

¨ `

¨

¨

`

¨
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1920 Fondsaachen aus de Schoulregesteren¨
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di 16 WiRtschaften vu schieren:
Geschicht a Geschichtercher deel 3

D’Drénkgewunnechten vun fréier hu sech ënnerscheet vun den heitegen Zäiten, et gouf bal nëmmen Lëtzebuerger Gedrénks, an an der 
Haaptsaach gouf Béier verzaapt. Vun deene 16 Wirtschaften haten der 12 Henri Funck Béier, just 2 (Gompels, Kesslesch) haten Dikre-
cher an 2 anerer (di 2 Piccadillyen) haten Boufferdéng. Bis an d’drësseger Joeren ass de Foncke Béier mat de Päerd vum Neiduerf bis 
op Ettelbréck geliwwert ginn. Virun der Zäit vun der Kuelesaier stong eng Pompel am Keller mat däer de Béier ropgepompelt ginn 
ass. Wann et zevill warem war, koum den Äiswon vun der Brauerei mat décken Äisbléck fir d’Fässer ze killen.

Nieft dem Béier gouf awer och nach eng Hellewull Branntwäin verkaaft, an di gängeg Zorten waren Fruucht, Äppel, Biren, Quetsch 
a Wäinheffen. Et gouf deemols och just wäisse Lëtzebuerger Wäin gedronk, an dat war Greechen, en herben saierzeche Wäin. Vun 
anere Gedrénker gouf et nach Grenadine, Absinth, Vermouth oder Buff; nom 2. Weltkrich sinn lues a lues och auslännesch Gedrénker 
hei an de Verkaf komm.

Eng al Vue vu Schwäizesch

Eng steemetzeg Consommatioun war een Humpen an eng grouss Drëpp. Wann owes de Béier nit méi sou richteg gerutscht ass, dann 
huet een sech e Chasse-Bière gefrot, dat war eng kleng Drëpp. Da gouf et awer och nach, wéi an all Duerf fréier, Leit di Néngtercher 
gehal hunn. Dat waren meeschtens Männer di Kniecht, Doléiner, Handwierksgesellen waren, mee och Jonggesellen aus Bauerebetri-
ber oder Leit di selbstänneg waren: déi sinn dann 9 Deeg vu moies fréi bis owes spéit an d’Wirtschaften gewiescht a si hunn an däer 
Zäit och kee Streech geschafft, souguer op de Risiko hin hir Aarbechtsplaz ze verléieren. Duerno sinn si dann rëm hirer normaler 
Beschäftigung nogaangen wéi wann näischt gewiescht wir. Di gréisst „Spezialisten“ doran hunn et bis op 5-6 Néngtercher am Joer 
bruecht. Vun 1900 bis 1960 waren eng ganz Partie Männer zu Schieren bekannt, di des „Traditioun“ héich gehal hunn, mee aus Res-
pekt virun hire Nokommen am Duerf wollte mer se nit hei mam Numm nennen.

11. A SchwäizeSch

Dës Wirtschaft, déi ëm 1926 gebaut gouf, huet engem Här Michaely gehéiert, deen se duerno un d’Famill Emile Tibessart-Ludwig 
verkaaft huet. Den Emile Tibessart, dee vum Schierener Haff ofstaamt an dee sech mat der Anna Ludwig aus dem Café Beim Schwäi-
zer Dittchen bestued hat, huet nieft der Wirtschaft awer och nach eng Rei aner kommerziell Aktivitéiten bedriwwen. Hien hat do och 
nach eng Brennerei wou en säin eegene Branntwäin gebrannt huet. Da war awer och nach eng grouss Bascule virun der Dier, wou 
d’Baueren hir Schwäin a Kalwer konnte weie loossen ier se bei de Metzler gefouert goufen. D’Héichzäit vun der Bascule war awer 
ouni Zweifel déi Zäit vun de Zockerrommelen. Schieren war een vun den heepsten Lëtzebuerger Produzenten vun dëse Rommelen 
an all Transport deen an Däitschland oder op Tirlemont an d’Zockerfabriken gaang ass, huet missen iwwer des Wo goen. Den Emile 
Tibessart, deen och Member vum Gemengerot war, hat och eng Loundrescherei. Am Wanter ass hien bei d’Baueren vun der Emgéi-
gend gefuer fir d’Fruucht vum Summer ze dreschen.
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An deem grousse Sall, wou Danzsoiréeën ofgehal goufen, war 
och eng Bühn; do huet de Groupe „Amicale“ seng Theaterstéc-
ker opgefouert. An de foffzeger Joeren huet den Ady Blitgen, e 
fréieren Arbiter, an dësem Sall Filmer fir di Schierener Leit mat 
sengem ambulante Kino gewisen. Des Wirtschaft war och bis 
1967 d’Lokal vum Schierener Futball, a well et déi Zäit nach keng 
Duschen an engem offizielle Gebai gouf, hunn d’Spiller sech hei 
aus- an ugedoen a sech och méi oder wéineger propper gewäsch. 
Duschen gouf et zu där Zäit nach keng; am Wanter goufen an der 
Kichen puer Dëppen waarmt Waasser gemaach, am Summer ass 
sech mat kalem Waasser hannenaus an de Wäschfassellen gewäsch 
ginn. 

No dem Anna en Emile Tibessart-Ludwig hunn der Rei no hei 
nach gezaapt:

- François Junck-Welter
- Eugène Bernard-Lebon
- Josephine a Misch Weiler-Waltzing
- Annette Schmit-Bill
- Louisette Lauth-Thull
- Agathe Meyers
- Bascha ? aus Polen
- Fernando ?
- Marie Fernanda Magalhaes da Mota
- Antonio Santos Da Silva
- Rui Wang

An de sechzeger Joeren huet den Henri Agnes, deen och de Chantier hannen drun hat, de ganze Komplex gesteet.

Dee groussen Danzsall gouf 1988 ofgerappt an op déi Plaz ass en Appartementshaus gebaut ginn. Et ass nach just den fréiere Café 
bliwwen, an deem haut e chinesesche Restaurant ass.

d’Geschichterchen

1. Den Emile Hoffmann vum Mathgeshaff  an de Lukas vu Schrondweiler hunn eng Kéier a Schwäizesch di lescht Statioun vum 
Ettelbrécker Maart gemaach. Et war scho laang no Feierowend an op eemol koumen d’Gendarmen eran. De Lukas ass séier iwwert 
d’Toilette fortgelaf. Well et schon sou spéit war, goufen d’Clienten alleguer opgeschriwwen. Wéi et dunn eng Zäitlaang roueg 
war, d’Gendarmen hate sech och ugesat, rifft de Lukas vun der Toilette hir „si se fort“ an hien gouf dunn natierlech och opges-
chriwwen. 

 Di zwéin hu sech dunn zu Fouss op de Bierg gemaach a si hunn um Mathgeshaff nach e Patt gedronk iert de Lukas heemgaang ass. 
Beim Ronnebeemchen, op halwem Wee zwëschen dem Mathgeshaff a Schrondweiler, ass en der Bittprozessioun begéint di moies 
fréi grad do komm ass.

Dem Emile Tibessart mat senger Frau
op der Schéissbud

Ed Muller, Charel TibessartLisy Tibessart, Ed Muller, Anna Ludwig,
Emile Tibessart
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2. Den 10. Mee 1940, op Kiermesfreddeg, war di däitsch Invasioun. D’Wiert haten alleguer Iessen an Gedrénks fir d’Kiermes 
 ageluecht, an di däitsch Infanterie hat sech op di Schierener Wiertshaiser verdeelt, fir do eng Paus ze maachen.

Si soten : „Bitte ein Bier und singen sie uns ein Lied“. 
„Ech kann nit sangen“ huet den Emile geknoutert. 
„Was, so ein stattlicher Mann und soll nicht singen können.“ 
No laangem Dirängerelen huet den Emile sech dunn awer breetschloe geloss an huet hinnen dëst zweedeitegt Lidd gesongen, wat si 
awer bestëmmt nit esou verstan haten: 

„Wie ist es im Leben so hässlich eingerichtet
Dass neben den Rosen gleich die Dornen stehn
Behüt Euch Gott, es wär zu schön gewesen
Behüt Euch Gott, es hätt nicht sollen sein“.

D’Wiertsleit mam Albert Duschang,
Gust Goerens, Jemp Weydert

Emile Tibessart, Anna Ludwig

Dem Géierense Jos säin éischten Hirsch: 
Henri Fischbach, Jemp Weydert, Péiter Stirn, 

Jos Goerens

En Oldtimer virum Café
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3. Wann Danzmusek war, da war beim Schwäizer ëmmer décken Betrib, 
besonnesch Kiermessonndeg; Mëttes um 4 Auer, no der Vesper ass et 
lassgaang. Déi Zäit huet och e Schierener Orchester gespillt. Et waren 
dat „Les Bons Amis“ mam Marcel Koster, Tony Nickels, Geo Gillen a 
Corneille Reuter. Vun nuets 3 Auer un huet den Emile Tibessart dann 
ëmmer 1 Stonn derbäi gefrot, an dann ass et gaang bis Moies 6 Auer, 
dat heescht 14 Stonnen en engem Stéck. Et gesäit een, déi Zäit si keng 
Gendarmen Feierowend maache komm an d’Orchesteren waren och 
méi flexibel. 

4. Den Emile, e gemittlechen a gesellege Mann, huet och sengem Enkel 
Mil bei sengen éischte Versich mat der Musek gehollef. Hien huet en 
geléiert Piano a Mondharmonika spillen; wann dann owes d’Leit vum 
Entrepreneur hire Patt drénke koumen, da gouf de Mil mat der Mond-
harmonika op de Comptoir gestallt an hien huet do seng Melodien zum 
beschte ginn. Dann huet de Mil vum Mett vu Boxer, dem Stippi vin 
Ettelbréck an dem Frimme Jeng vu Schieren e gutt Drénkgeld fir säin 
Optrëtt kritt.

5. Den Tibessarts Mil erënnert sech : Well seng Elteren op alle Manifes-
tatiounen matgeschafft hunn, konnt de Mil nit leng doheem bleiwen. 
Wéi en nach e klenge Knëff war, ass en owes mat Zäit am Pätter säi 
Bett geluecht ginn, well dee jo eng ganz Nuecht huet musse schaffen, 

De Virdeel fir de Mil war 
datt an deem Schlofzëm-
mer eng Fënster war wou 
een an den Danzsall ge-
sinn huet, an dann ass et awer nit vill ze schlofe ginn.

Wéi hien e bësse méi grouss war, konnt hien schon den Danz ophiewe goen, dat 
heescht an der Halschent vum Danz ass hien bei de Männer passéiert an huet dann 
all Kéier en Eck um Ticket ofgerappt. No 4 Dänz hunn d’Männer sech da mussen 
en neien Bong kafen. Wa Fuesbal war dann hat den Emile hannert der Entréesdier e 
laangen Dësch stoen wou en allerhand Artikelen verkaaft huet fir sech e bëssen ze 
verkleeden. Da konnten d’Fraen an d’Männer sech Fuesboken, Nuesen, Brëller, Hitt 
an aner Saachen beschafen; si konnten nämlech nit owes esou duerch d’Duerf lafen 
soss hätt den aneren Dag de Paschtouer sech um Predegtstull geiergert.

12. A GéierenSen

Dëst Haus huet den Nic Goerens, Grousspapp vum Gust Goerens, ongeféier 1875 vun enger Famill Majerus kaaft, déi du schon e Café 
do bedriwwen huet. D’Famill Goerens, déi virdrun Bauer zu Märel war, hat dunn e Bauerenhaff zu Colmer gepacht, iert se duerno 
sech zu Schieren niddergelooss hunn. 1951 ass an dëser Wirtschaft fir d’lescht gezaapt ginn.

Geschichten 

1. Kuerz virum 2. Weltkrich sinn Scholer a Weinz,  zwee däitsch Pächter, owes spéit no engem Begriefnis bei Géierensen an de Café 
komm a si haten schon a puer Pätt eran. De Scholer louch mam Kapp um Dësch zu schlofen. De Weilesch Néckel vu Nidderschieren 
souz op engem aneren Dësch mat verschiddenen aneren Schierener Leit iwwer Politik ze diskutéieren. Däitschland hat just Éister-
räich annektéiert an den Néckel sot ganz haart :

Esou gesäit de Café haut aus

Sou hunn d’Stongen vun der Keelebunn 
a vum Danzsall ausgesinn
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„Den Hitler muss awer e Säckdréier sinn fir sou eppes ze maachen“.
„Hast du das gehört?“ sot de Weinz deen nach e bëssen eniichter war
„Ich kann alles vertragen, aber kaan Beleidigung“ war dem Scholer seng Äntwort, an en huet gläich duerno rëm virugeschlof.

2. Den 10. Mee 1940 waren di Däitsch och bei Géierensen agekéiert. Um Wee fir op d’Toilette koum en Zaldot laanscht d’Kichen a 
gesouch d’Kuchemull wou d’Anna Goerens den Deeg fäerdeg hat fir de Kiermeskuch. Dat huet de Preis gesinn an hien sot :

„Na Mutter, sie wollen Kuchen backen, sie haben uns bestimmt erwartet“
„Oh nein, Sie haben mir den Teig verdorben“ war d’Äntwort.
„Ach sooo Mutter“ sot den preiseschen Zaldot an huet sech séier op d’Toilette verdréckt.

Franz a Caroline Goerens 1918: Elise, Maria an Anna Goerens

Esou gesäit de Café Goerens haut aus Dëst Schëld hong un der Schwäistallsdier
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3. Onse Béier ass gutt.
 Ëm 1950 hat de Géierense Jos de Genossenschaftsbéier an da sinn d’Leit aus dem ganzen Duerf mat den raujege Sai hir bei de Béier 

komm. Enges Dags géint Mëtteg koum de Jos vun der Feldaarbecht heem an du gesouch en un der Schwäistallsdier dat Schëld vun 
der Mouselbrauerei hänken : „Onse Béier ass gutt“.

 Dem Jos säi knappe Kommentar war: „do war bestëmmt dee vum Haff hei“, an all Mënsch wosst dat e säi Brudder domat gemengt 
hat. 

13. Beim Charels Chär

Dësen Numm koum vum Charles Majerus, deen den éischten Propriétaire war. Fir d’éischt war d’Wirtschaft am klengen Haus niewen-
drunn, deen neien Deel ass eréischt 1939 gebaut ginn, wou och e klengen Deel vum Haus dernieft integréiert ginn ass. Duerno hunn 
der Rei no hei gezaapt:

• Mich Schwachtgen-Melsen
• Jemmy Weiler.Winandy
• Jos Eicher-Winandy
• Gust Bausch-Maas
• René Gries
• Frank Armbruster-Krings
• Carlo Scheffen-Aerts
• Paulo Antunes
• Maria do Ceu Ferreira
• José Pires Coelho

Dee Leschtgenannten huet mat der aler Traditioun vu Wirtschaft mat Keelebunn a Restauratioun gebrach an hei een Etablissement 
installéiert fir den erotesche Virwëtz vun de Männer aus der Emgéigend ze befriddegen.

D’Spiichten 

1. An dësem Café, besonnesch zur Zäit vum Joseph Eicher, war ëmmer eng Héichbuerg vum Kaartespill; di verschidden Spiller waren 
Rummy, Whist a Konter a Matt, an et ass ëmmer fir Geld gespillt ginn. De laange Josy huet engem gären fir 10 Sou gewiesselt, an 
duerfir ass en dann op de Späicher gelaf wou en seng Mouk hat. 

2. E Jongesellenabschied vun engem Futtballspiller 
huet an den 60er an 70er Joeren ëmmer zu den Héi-
chpunkten am Café Bausch gehéiert. Fir déi Manifes-
tatiounen ass dann den Ausnahmezoustand ausgeruff 
ginn, an d’normal Stammclientel hat besser deen 
Owend anzwouschanescht ze verbréngen wann si nitt 
eppes wollte matkréien.

Et ass ugaang mat engem normalen Iessen, sou bis 10 
oder 11 Auer ass et ganz gesittet zougaang. Dann ass 
de Bausche Gust an d’Bett gaang an duerno konnt de 
Jux lassgoen. Vun der Wiertsfamill bloufen nach just 
d’Anni Bausch an hirt Meedchen Chantal iwwreg, an 
et hat een d’Gefill dat si zwee dat Schauspill genoss 
hunn. Den Oflaf war folgenden : op de Comptoir gou-
fen souvill Drëppeglieser gestallt wi Futtballspiller 

do waren. Den Nachjongesell konnt sech de Goût vun der Drëpp eraussichen. Duerno goufen d’Drëppeglieser vollgeschott an den 
Defilé beim Comptoir gong un. Den Nachjonggesell huet mat jidder eenzelnen eng Drëpp drénke mussen an da bass de als Kandi-
dat ganz liicht sou op 15 Drëppen an enger halwer Stonn komm. Da wars de vläicht schon hallef am Koma, mee du hues nit méi 
protestéiert iwwer déi Prozedur di duerno koum. Et gouf eng grouss Fierkelskëscht rabruecht – et ware jo déi Zäit nach genuch 

Eng lëschteg Gesellschaft op der Dier vum éischte Café

Anna Eicher, Anny Bausch Bauschen Anny mat zweeVerehrer
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Baueren an der Noperschafft. Déi war da schéin mat Stréi ausgepolstert. Si gouf da matzen an der Wirtschaft op een Dësch gestallt 
an de Jonggesell gouf plakeg ausgedoen, wéinst den Drëppen konnt en dat jo selwer nit, an da gouf hien komfortabel an d’Këscht 
geluecht.

 Vun do un konnte séng Kollegen hirer Imaginatioun fräie Laf loossen, a si hunn ausféierlech dovu profitéiert. De Jonggesell gouf 
wuertwiertlech um ganze Kierper mat Faarw, Teinture d’iode oder Merchurochrome bepinselt. Duerno gouf hien mat Miel bepud-
dert an dee ganze Mélange huet dann eng schéi Kuuscht op dem Borscht sengem Leif gemaach. D’Anni Bausch stong di ganzen 
Zäit hannert dem Comptoir an huet deem Spektakel genësslech nogekuckt. An der Zwëschenzäit hate fläisseg Hän ronn eng Dozen 
Eemeren Waasser gefëllt. Da gouf den Deckel op d’Këscht gemaaach fir dat de Jong nit konnt fortlafen. 

Et goufen eng Onmass vun Eemeren Waasser iwwert d’Fierkelskëscht ges-
chott, an aus eegener Erfahrung kann ech soen, dat bescht wat ee konnt maa-
chen, war dat ganzt stoësch iwwert sech ergoen ze loossen, well d’Jongen sinn 
dees och eng Kéier midd ginn.

Wann et dann souwäit war, konnt de Jong aus der Fierkelskëscht erausklam-
men, d’Këscht gouf baussen op den Trottoir gestallt wou se ganz dacks deen 
Dag duerno nach stung. D’Wirtschaft ass mat Raklette gebotzt ginn an dat 
ganzt Waasser gouf raus an d’Strooss gekiert. Duerno huet di ganz Gesellschaft 
sech rëm ronderëm de Comptoir afonnt an et gouf no deem Spektakel viru 
gedronk a gutt gelaacht.

Dee Betraffenen hong och nach bei senge Kollegen, mee en huet nit méi alles 
mattkritt wat nach ofgelaf ass. Deen Dag duerno louch en op d’mannst 3 Ston-
nen an der Buedbidden fir d’Spuren vun deem Owend virdrun wechzekréien.

3. D’Bauschen Anny, déi a fréier Joeren schon beim Joseph Eicher am Café gehollef huet,  war an deene Joeren sou eppes wi eng gutt 
Mamm fir d’Jongen aus dem Futtball, a si huet ganz dacks lëtzebuerger Spezialitéiten nom Training offréiert. Da gouf et Judd mat 
Gaardebounen, Choucroute garnie, Sauerbrot, Träipen oder Gehäcks. Di éischte Kéier wou et Träipe gouf, huet si gefrot wéivill 
dat jiddereen däer géng packen, an do waren der dann zwee dichteger derbäi, di hu gesot si géifen dat nit a Stécker uginn, mee a 
Meteren. Dat ganz ass dann op eng Wett ausgelaf, an deenen zwee  hir Stécker sinn exakt gemooss an opgeschriwwe ginn, ier si 
se op den Teller kruten. 

 Den Heischbourgs Pier war op 1,60 Meter komm an den Theis Joss op 1,80 Meter an hien war de Vainqueur vun deem Concours. 
Et wëllt een awer nit wëssen wéivill Buff di zwéin duerno hu mussen drénken fir dat ganzt verdaut ze kréien.

Op engem Iessen mam Bauschen Anny mat e.a. 
Marianne Meisch, Mil Tibessart, Mariette Majerus, 

Henriette Lutgen, Bob Bausch 

Hannert dem Comptoir: Gust an
Anny Bausch, Bernard Blasius

Den Gust Bausch kënnt vu sengem
Chantier um Kräizbierg heem
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4. Heindsdo, wa mer vunn Dommheet nit woussten wéi mer bis Feierowend 
d’Zäit géifen remkréien, hu mer Baierchers gespillt. Dat Spill ass op der 
Basis vu 66 gespillt ginn an no der Unzuel vu Punkten aus engem Tour 
huet dann all zéng Minutten:

- deen éischten e Gedrénks proposéiert
- deen zweeten et bezuelt
- deen drëtten ugedronk
- deen véierten mussen ex drénken

Wanns de dann de Pech has puermol hannereneen ze verléieren, konns de 
a ganz kuerzer Zäit e Cocktail ënner Daach leeën deen der Rei no konnt 
bestoen aus engem Eeërlikör, engem Glas Wäin, enger Drëpp, engem Glas 
warem Mëllech, engem Pernod an sou weider. Kee Wonner dat de Mo dann 
alt rebelléiert huet.

Enges owes, wou mer dat Spill do gespillt hunn, war e Kolleg dobäi, deen de 
Fouss am Gips hat vun enger Futtballsverletzung. Mir hate genuch gebechert 
an den aarme Jong, deen keen Auto hat, huet mussen zu Fouss heemgoen. Deen 
anere Moien konnte een op der Strooss eng gipsen Schlaangelinn vun Bauschens hirem Café bis hannenaus an de Kéiwee gesinn.

5. De Schmitten Änder an de Biewesch Petz hunn heiandsdo gepokert. Well den Änder ëmmer rose ginn ass wann e verluer huet, an de Petz hien 
dann opgedréint huet, huet den Änder eng Kéier owes spéit, wéi et him ze bont gouf, den Telefon geholl an dem Petz sengem Papp telefonéiert : 
„Hei ass de Café Bausch. Kënnt dir ärt Schwäin siche kommen, dee fällt hei aus der Roll?“

Fënnef Minute méi spéit ass d’Wirtschaftsdir opgeflunn, de Biewesch Raym huet säi Jong mam Kolli geholl an huet hien rausges-
chleeft iert de Petz e Wuert konnt soen. Réischt doheem konnt hien séngem Papp erklären dat et nit esou war.

Duerno ass den Änder dem Biewesch Raym puer Wochen aus de Féiss gaangen. Hie wollt et nitt op eng Aussprooch ukomme loossen.

Esou ass et haut bei Charels Chair

Anny Bausch, Josée, Léo a Lucie Gengler, 
Triny Reuter



45

14. Beim Pëtze marie

De Café Putz as entstan wéi virum éischte Weltkrich d’Colmer Gare mat der Überführung  gebaut ginn ass. Di eenzeg Leit di do 
gezaapt hun, waren Marie a Johann Putz-Watgen. Wéi dunn di ganz Eisebunnsaarbechten ofgeschloss waren, sinn no an no och 
d’Clienten ausbliwwen, an dat war och d’Enn fir des Wirtschaft. 

15. De klenge PiCCaDilly oDer D’Colmer stuff

Et ass nit iwwerliwwert wouhir den Numm Piccadilly kënnt. Den éischten deen hei gezaapt huet war de Jean Klein. Kleens Jang, deen 
fréier och Kommandant vun de Schierener Pompjeeën war an do e ganz strenge Regime agefouert hat, hat säin Dingscht nach bei der 
Kaisergarde an Däitschland gemaach.

Duerno waren nach dës Leit hei an der Wirtschaft:

• Nicolas Klein-Thielen
• Nicolas Ludwig-Klein
• Nicolas Ludwig-Berscheid

Vun deene Leit di duerno nach dës Wirtschaft gefouert hunn, hu mer keng Nimm oder Détailer méi rëmfonnt.

Nom Krich gouf et an dësem Café allerhand Attraktioune mat liichte Meedercher. Déi Zäit sinn d’Paien nach an d’Hand ausbezuelt 
ginn, an et war dacks de Fall datt vun der Goodyears – an anere Paien nit méi ganz vill doheem ukomm ass. 

D’Anekdoten

1. Steefesdag 1945 hunn di Schierener Jongen een Tour duerch di Colmer Wirtschaften gemaach. Et waren dat Bley Jemp, Fischbachs 
Henri, Géierense Gust, Helbachs Paul, Kirschens Felix a Melse Jang. Wéi si beim klenge Piccadilly laanscht koumen, huet Kirs-
chens Felix geruff: „Beeb, an enger Stonn si mer rëm hei, déi e frëscht Schiertech un“.

2. D’Beeb Ludwig-Berscheid, déi als knéckeg bekannt war a nit allzevill op sech gehal huet, hat nëmme méi dräi Zänn am Mond. Déi 
Zäit gouf et op de Schierener Keelebunnnen, wann nach just de Kinnekstreech stong, de Sproch: „ dem Beeb säi Gebëss“.

Haut beim Pëtze Marie
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3. Een Owend hat den Taxi Geugebeur de Metze Johann an de Stirns Rich no engem Tour duerch di Schierener Wirtschaften heem 
op den Schiernerhaff gefouert. No e puer anerer Faarten gouf en och an de Piccadilly bestallt an do souzen de Johann an de Rich 
erëm. Si haten sech mam Taxi op den Haff féiere gelooss an du sinn se ze Fouss rëm duerch de Jongebësch an de klenge Piccadilly 
komm.

4. Kiermessonndeg, wann den Hämmelsmarsch gespillt gouf, war de beschten Tour deen ronderëm Schieren, well do huet et ëmmer an 
der Keess gerabbelt. Deen Tour ass gaang iwwer de Kräizbierg, d’Heef, d’Colmer Bréck mat de Piccadillyen, d’Schierener Millen, 
d’Birtrénger Schlass an den Nols. Well awer schon um 9 Auer den Hämmelsmarsch duerch d’Duerf huet misse goen, ass et hei 
schon um 6 Auer moies lassgaang. Da koum den Dondlingesch Hein mat séngem Mëschtcamion, et goufen puer Bänken dropgesat 
an da konnten d’Musikante sech Plaz huelen.

16. De grousse PiCCaDilly oDer hotel meris

Dës Wirtschaft gouf och “bei Méiresse Liss“  genannt. Der  Rei no hun hei gezaapt :
• Nicolas Meris-Kilburg
• Jean Beringer-Jungen
• Nicolas Ludwig-Beringer

Och wann di zwou Wirtschaften de klengen an de groussen Piccadilly genannt goufen, sou haten awer di jeweileg Propriétairen oder 
Locatairen dach meeschtens Sträit mateneen.

D’Beringesch Yvonne hat eng Kéier engem Client méi eng deier Rechnung gemaach wéi et gewéinlech de Präis war. Wi de gudde 
Mann dunn reklaméiert huet, datt et ze deier wir, huet d’Yvonne, wat nit op de Mond gefall war, dës Äntwort ginn: „Oh weess du, 
deemno de Mann, deemno de Präis“.

Domat ass d’Serie iwwer d’Schierener Wirtschaften fäerdeg. Um leschten Deel hunn nach de Gust Goerens, den Tony Nickels an de 
Mil Tibessart matgeschafft. Mir soen all de Leit Merci déi äis mat Informatiounen a Geschichten gefiddert hunn. E Merci och un de 
Camille Schaul, deen an den alen Regësteren fir äis d’Nimm vun de verschiddene Proprietairen oder Locatairen rëmgesicht huet. 

De Klengen an de Groussen Piccadilly ëm 1996
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kulturkommiSSioun

Visite vun der Ausstellung d‘„Gëlle Fra“ zu käerjéng.

Well mir eis et nit leeschte konnten eis «Gëlle Fra» zu Shanghai ze bewon-
neren, duechte mir datt et eng gutt Iddi wier dat zu Käerjéng ze maachen. 
D’Gemeng huet eis Iddi ënnerstëtzt an eis Kulturrees op Käerjéng finan-
zéiert.

Mam Bus vu Voyages Schmit hu mir eis den 18ten Januar zu 31 Leit aus der 
Gemeng op de Wee gemeet fir d’Wierk vum Claus Cito ze bewonneren.

Mir goufe vun engem frëndlechen Häer emfaang a krute ganz intressant Ex-
plikatiounen iwwert de Kënschtler Claus Cito, dee vu jonke Joeren u gewie-
rkt huet an deen am Joer 1965 zu Péiteng am Altersheim verscheed ass.

Den Här Cito huet nit nëmmen d’Gëlle Fra realiséiert awer nach e ganze 
Koup aner Skulpturen aus Steen, Gips oder Toun, déi uechter eist Ländchen 
verspreet ze bewonnere sinn.

Eise Besuch war awer nit just eng einfach Rees, mee och eng Zäitrees zréck 
an déi Joeren wou eist d’Land schwéier geprägt gouf.
 
E ganz intressante Circuit, verbonnen mat zum Schluss dem Monument vun 
der Gëlle Fra, mat deem mir dunn op engem Niveau stungen. Jiddereen vun 
eis war  ganz impressionnéiert vun esouvill artistescher Leeschtung. Et war 
wierklech flott, d’Statue emol esou ganz no ze bewonneren mat all hiren 
Detailer, besonnesch hir Féiss..........(déi Leit déi dobäi waren,wëssen vu wat 
ech schwätzen)
 
E gudde Patt an e puer Souveniren hunn dunn eise klengen Ausfluch ofges-
chloss.
 
An der Brochure steet e Satz deen dofir geschwat huet d’Gëlle Fra op Shan-
ghai ze transportéieren an do eist  Land op der Weltausstellung 2010 ze 
représentéieren:
«  Repräsentiert den Willen nach Freiheit, welcher auch ein Sym-
bol  für  die  Bevölkerung  in  China  sein  kann,   künftig  mehr  Frei-
heiten zu erhalten»
 

Christianne Reiter



Excursion aux champignons à Bissen et Useldange
Rendez-vous: 14H30 CR 306 de Bissen à Vichten à la jonction vers le lieu-dit Maart après 
la montée de Bissen.

01. Oktober 11 / 01 octobre 11
Workshop: Herbstdekorationen aus Naturmaterialien in Düdelingen
Treffpunkt: 14:00 Uhr Centre Hild gegenüber dem Bahnhof.
Atelier: Décorations d’automne en matériaux naturels à Dudelange
Rendez-vous: 14H00 Centre Hild, vis-à-vis de la gare.

02. Oktober 11 / 02 octobre 11
Pilzexkursion in Schieren
Treffpunkt: 14:30 Uhr am CR 347 von Schieren nach Stegen, an der Abzweigung des ersten 
asphaltierten Weges nach links aus Richtung Schieren.
Excursion aux champignons à Schieren
Rendez-vous: 14H30 CR 347 de Schieren à Stegen à la jonction du premier chemin as-
phalté à partir de Schieren.

09. Oktober 11 / 09 octobre 11
Pilzexkursion in Differdingen
Treffpunkt: 14:30 Uhr Fonds de Gras, Parkplatz beim Restaurant “Bei der Giedel”.
Excursion aux champignons à Differdange
Rendez-vous: 14H30 Fonds de Gras, parking près du restaurant “Bei der Giedel”.

15. Oktober 11 / 15 octobre 11
Workshop: Herbstdekorationen aus Naturmaterialien in Monnerich
Treffpunkt: 14:00 Uhr Kulturzentrum in Bergem, route de Schifange.
Atelier: Décorations d’automne en matériaux naturels à Mondercange
Rendez-vous: 14H00 Centre culturel à Bergem, route de Schifange.

5. November 11 / 5 novembre 11
Obstbaum-Schnittkurs in Reckingen/Mess und Dippach
Treffpunkt: 9:45 Uhr beim Gemeindeatelier, 53 rue Jean-Pierre Hilger in Reckingen. An-
meldung erforderlich.
Cours de taille pour arbres fruitiers à Reckange/Mess et Dippach
Rendez-vous: 9H45 près de l’atelier communal, 53, rue Jean-Pierre Hilger à Reckange.
Veuillez vous inscrire.

Die Teilnahme an den Aktivitäten ist gratis, wenn nicht anders angegeben. 
Eine Anmeldung ist für einige Aktivitäten erforderlich unter der Nummer 26 30 36 25 der
Biologischen Station SICONA.
Unter dieser Nummer erhalten Sie auch genauere Informationen zu den Aktivitäten.
La participation aux activités est gratuite, sauf mention contraire.
Une inscription est nécessaire pour certaines activités au numéro 26 30 36 25 de la Station 
Biologique SICONA.
Veuillez vous adresser également à ce numéro pour des informations plus détaillées sur les activités. 

2, rue de Nospelt  L-8394 Olm
Tel: 26 30 36 25

Projekt unterstützt durch das Nachhaltigkeitsministerium
Projet soutenu par le Ministère du développement durable

People for Nature

Nature for People
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Station Biologique SICONA
2, rue de Nospelt

L-8394 Olm
Tel: 26 30 36 25

SICONA-Centre
2a, route d’Arlon
L-9155 Grosbous
Tel: 26 30 07 51

SICONA-Ouest
2, rue de Nospelt

L-8394 Olm
Tel: 26 30 36 26

Projekt unterstützt durch das Umweltministerium
Projet soutenu par le Ministère de l’Environnement

Die Teilnahme an den Aktivitäten ist gratis, wenn nicht anders angegeben. 
Eine Anmeldung ist für einige Aktivitäten erforderlich unter der Nummer 
26 30 37 25 der Biologischen Station Westen.
Unter dieser Nummer erhalten Sie auch genauere Informationen zu den Aktivitäten.
La participation aux activités est gratuite, sauf mention contraire.
Une inscription est nécessaire pour certaines activités au numéro 26 30 37 25 
de la Station Biologique de l’Ouest.
Veuillez vous adresser également à ce numéro pour des informations plus 
détaillées sur les activités. 

06. Juni 11 / 06 juin 11
Diavortrag und Exkursion: Mauersegler & Co in Petingen
Treffpunkt: 19:30 Uhr im Projektionssaal des Kulturhauses “A Rousen” in Petingen.
Conférence de dias et promenade: martinet & compagnie à Petange
Rendez-vous: 19H30 dans la salle de projection de la maison de la culture “A Rousen” à 
Pétange.

18. Juni 11 / 18 juin 11
Natur und Naturschutz in Bettemburg und Leudelingen
Treffpunkt: 14:30 Uhr bei der Kirche in Abweiler.
Nature et projets de protection à Bettembourg et Leudelange
Rendez-vous: 14H30 près de l’église à Abweiler.

25. Juni 11 / 25 juin 11
Von Orchideen und Schmetterlingen: Exkursion in die Wiesen von Sanem und Dip-
pach
Treffpunkt: 14:30 Uhr am Bahnhof zwischen Sprinkingen und Limpach.
Orchidées et papillons: excursion dans les prairies de Sanem et Dippach
Rendez-vous: 14H30 près de la gare entre Sprinkange et Limpach.

03. Juli 11 / 03 juillet 11
Panzen und Schmetterlinge der Tagebaugebiete
Treffpunkt: 14:30 Uhr beim Stadion Jean Jacoby, rue des Mines in Schifingen.
Plantes et papillons des minières à ciel ouvert
Rendez-vous: 14H30 près du stade Jean Jacoby, rue des mines à Schifange.

08. Juli 11 / 08 juillet 11
Nachtexkursion: Fledermäuse und Eulen in Feulen und Vichten
Treffpunkt: 22:00 Uhr bei der Kapelle in Oberfeulen.
Excursion de nuit: chauves-souris et hiboux à Feulen et Vichten
Rendez-vous: 22H00 près de la chapelle à Oberfeulen.

09. Juli 11 / 09 juillet 11
Nachtexkursion: Fledermäuse und Eulen in Bartringen und Strassen
Treffpunkt: 22:00 Uhr Parkplatz Cactus vor dem Geschäft Goedert.
Excursion de nuit: chauves-souris et hiboux à Bertrange et Strassen
Rendez-vous: 22H00 parking Cactus près de l’établissement Goedert.

10. Juli 11 / 10 juillet 11
Von Schwarzstorch und Feuersalamander in Grosbous und Mertzig
Treffpunkt: 14:30 Uhr bei der Schule in Dellen.
Cigogne noire et salamandre à Grosbous et Mertzig
Rendez-vous: 14H30 près de l’école à Dellen.

30. Juli 11 / 30 juillet 11
Wildkatzen und Kelten in Roeser und Frisange
Treffpunkt: 14:30 Uhr bei der Seat-Garage, route de Mondorf, zwischen Hellange und 
Bettemburg.
Chats sauvages et celtes à Roeser et Frisange
Rendez-vous: 14H30 près du garage Seat, route de Mondorf, entre Hellange et Bettem-
bourg.

07. August 11 / 07 août 11
Un der Atert: Sommer im Atterttal
Treffpunkt: 9:00 Uhr am Ende der Straße “Beim Weldbësch” in Niederpallen.
Un der Atert: l’été dans la vallée de l’Attert

18. September 11 / 18 septembre 11
Wildkräuterexkursion in Beckerich und Saeul
Treffpunkt: 14:30 Uhr bei der Kapelle in Ehner.
Excursion aux herbes sauvages à Beckerich et Saeul
Rendez-vous: 14H30 près de la chapelle à Ehner.

25. September 11 / 25 septembre 11
Pilzexkursion in Bissen und Useldingen
Treffpunkt: 14:30 Uhr am CR 306 von Bissen nach Vichten an der Abzweigung zur Flur 
Maart auf der Anhöhe oberhalb Bissen.

People for Nature

Nature for People
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 DATE  GENRE SOCIETE 

 Juni

Samschdeg 04.06.11 Nitebasket Basket

Samschdeg 11.06.11 Jugendturnéier Basket

Samschdeg 11.06.11 Hämmelsmarsch Musek 

Sonndeg 12.06.11 Hämmelsmarsch Musek

Sonndeg 12.06.11 Kiermesbal Football

Méindeg 13.06.11 Jugendturnéier Basket

Samschdeg 18.06.11 Volleksfest Gemeng an d’Veräiner 

Sonndeg 19.06.11 Mammendagsfeier Gaart an Heem 

Donneschdeg 23.06.11 Nationalfeierdag Gemeng an d’Veräiner 

Sonndeg 26.06.11 Radiosmass, Härläichendag Chorale, Porgemeinschaft 

Sonndeg 26.06.11 Summerfest Musek 

 Juli

Freideg 01.07.11 Generalversammlung Football

Freideg 08.07.11 Schoulfest Schoul

Freideg 08.07.11 Generalversammlung Basket

Mëttwoch 13.07.11 Grillfest Frënn vum 3. Alter 

 August

Donneschdeg 11.-15.08.11 Turnéier Jos Nilles Football

- Méindeg

Sonndeg 15.08.11 Léiffrawëschdag Gaart an Heem

 September

Samschdeg 10.09.11 Turnéier Basket

Sonndeg 11.09.11 Turnéier Basket

Sonndeg   11.09.11 Pouletsfest Pompjeeën

Sonndeg   18.09.11 Quetschefest Gaart an Heem

Mëttwoch 21.09.11 Generalversammlung Turnveräin

Source: Agenda 2011 vun der Kultur- a Sportskommissioun

mAniFeStAtiounSkAlenner 2011
Juni - SePtemBer
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