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Léiw Schierener Matbierger,

D’Joer 2008 ass ugebrach a mir versichen prett ze sinn fir de 
neien Challenge deen op eis waart meeschteren ze kënnen. No-
dréiglech awer nach iech all ee glécklecht neit Joer a virun allem, 
an dat ass dat Wichtegst, eng gutt Gesondheet, well ouni déi ass 
alles aneres nit vill wäert.

Am Gemengenhaus kommen en etlech Erausfuerderungen op eis 
duer, an duerfir muse mir all eis Energie bündelen fir all di Proje-
ten ze realiséieren an awer d´Finanzlag am Grëff ze behalen.

Wa mir iwwert d’Joer 2008 schwätzen, dann denke mir un de 
Bau vum neien Atelier fir eise Regiebetrieb mat engem Proufsall 
fir eis Musek, mir denken un den Ëmbau vum Paschtoueschhaus 
fir d´Crêche an un d´Maison Relais beim Schoulkomplex.

Fir dat awer alles kënnen ze realiséieren an ze finanzéieren, 
musse mir no zousätzleche Geldquellen sichen. Duerfir kon-
zentréiere mir eis op eng eventuell Vente vun deene Gebaier déi 
duerch dës Neibauten fräi ginn. Dat sinn Gebailechkeeten an 
der Huelschéck an de jetzegen Atelier a mir wäerten och duer-

fir suergen dass des Siten enger adequater Léisung zougeféiert 
ginn.

Duerch den Uschloss 2007 un de Waassersyndicat Dea hu mir 
eng wesentlech Verbesserung an eisem Waassernetz geschaf, 
eng Qualitéitsverbesserung déi sech an all Haushalt bemierkbar 
maachen dierft.

Och dee neie PAG deen all Gemeng bis 2011 muss erstallt hunn, 
ass eng seriös Erausfuerderung un all Bedeelegt. De PAG Nord-
stad wäert do e wäertvollt Instrument ginn als Hëllef fir eng 
richteg Upassung un di besteeënd Substanz déi mer hunn.    

Léiw Schierener Matbierger,

Trotz allen Engagementer solle mer dat Wesentlech nit vergies-
sen, nämlech de Mënsch. 

Buergermeeschter
Jos Lutgen

Den Hauungsplang fir d’Forstjoer 2007/2008 ass eestëmmeg 
vum Konsell guttgeheescht ginn.

Le conseil communal approuve le plan de gestion de la forêt 
communal pour l’exercice 2007/2008

EXTRAIT AU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL COMMUNAL DE SCHIEREN

Séance publique du: 05.10.2007

Présents:

M Jos LUTGEN, bourgmestre – M. Marc SCHMITZ, Mme Juliette KEMP-WEBER,  échevins -  MM. Jos ZEIMES, Camille PLETSCHETTE, 
Patrick BERWICK, Carlos GONCALVES LEITE, Patrick ZANIER, conseillers – Camille SCHAUL, secrétaire communal. 
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De Gemengerot ënnerschreift e Compromis mat der Firma Regen-
wetter fir de Kaf vun enger Industriehal an der Rue de la Gare zu 
Schieren. Dës Hal war gebaut gi fir Zwecker déi net realiséiert 
goufen a steet deemno zum Verkaf. Well di Hal an zwee ge-
deelt ass bidd se sech der Schierener Gemeng u fir engersäits e 
neie Regiebetrieb ënnerzebréngen an anerersäits der Schierener 
 Musek e komplett neie Proufsall anzeriichten. De Präis vun dee-
ne gesamten 900 m2 beleeft sech ob 1.855.000 Euro. Ausser dem 
Mobiliar an der Gestaltung vum Ausseberäich ass an dësem Präis 
praktesch alles enthal, also och den Terrain vu 24 Ar. D’Fläch fir 
den Atelier sollen 600 m2 plus e Stockage um éischte Stack aus-
maachen, während der Musek 300 m2 zur Verfügung stinn.

Mat der Géigestëmm vum Konselljee Patrick Zanier beschléisst 
de Konsell d’Zesummenaarbecht mat der a.s.b.l. „Objectif Plein 
Emploi“ ee Joer weiderzeféieren. Allerdéngs soll nëmmen nach de 
sougenannte service de proximité, also den „Aerdwiermercher“, 
ënnerstëtzt ginn, well de Käschtenopwand fir di aner Servicer ze 
héich geschéngt huet. Mam Service Aerdwirmchen kënnen ee-
ler oder behënnert Leit op verschidde Fachkräften zréckgräife fir 
sech Aarbechten ëm an am Haus ausféieren ze loossen. Käschte-
punkt fir eis Gemeng : 12.000 Euro pro Joer

Et gëtt eng Konventioun mat der CFL ënnerschriwwe fir den 
 elektreschen Uschloss vun der Stroossebeliichtung am Fouss-
gängerwee laanscht d’fréiert Haus Bourkel ze sëcheren.

Am Kader vun der Weiderentwécklung vun der Nordstad, huet 
den Inneminister de betraffene Gemengen eng Konventioun pro-
poséiert, déi d’Schafe vun enger nationaler Informatiounsplaz a 
Saache ländlech a städtesch Entwécklung erméiglecht. Domat-
ter soll erreecht ginn dass europawäiten Erfahrungs-Austausch 
tëschen deenen eenzelne regionalen Acteure méiglech gëtt. De 
Protektorat gëtt vun der Economie, dem Inneministère an dem 
Logement garantéiert. Dat Ganzt belaascht eise Budget mat circa 
1.300 Euro pro Joer

D’Veräinssubsidien fir 2008 sinn eestëmmeg festgehal ginn. Dem 
Gesank kënnt en Extrasubsid vun 1.875 Euro zegutt bei Geleeën-
heet vun hirem 75-ten Anniversaire. Der a.s.b.l. „Cap Vert Espoir 
et Développement“ kommen 1.000 Euro zou fir d’Ënnerstëtzung 
vu verschiddene Schoulprojeten.

Le conseil communal approuve un compromis avec l’entreprise 
Regenwetter relatif à l’acquisition d’un Hall Industriel en rue de 
la gare à Schieren. Comme le Hall n’a pu être affecté au com-
merce projeté, le conseil estime utile de saisir l’occasion pour la 
réalisation d’une part d’un nouvel atelier pour les services des 
travaux et d’autre part d’une salle de répétitions pour les besoins 
de la société de musique de Schieren. Au total 900 m2 deviendront 
disponibles pour le prix de 1.855.000 EUR. L’aménagement inté-
rieur étant inclus dans ce prix, tout comme la surface de 24 ares 
de terrain, le coût du projet connaîtra les seules augmentations 
dans l’acquisition du mobilier et dans l’aménagement extérieur. 
La surface au sol de l’Atelier sera de 600m2, celle de la salle de 
répétition de 300 m2.

Contre la voix du conseiller communal Patrick Zanier, le conseil 
communal décide de prolonger la collaboration avec l’a.s.b.l. « 
Objectif Plein Emploi » pour la durée d’une année. Cette col-
laboration se limitera cependant au seul service de proximité, 
appelé « Aerdwiermercher », attendu que le coût des autres ser-
vices, les services Environnement, ne semble pas être justifié. Le 
service de proximité offre une assistance à domicile pour per-
sonnes âgées et/ou personnes dépendantes. Le coût annuel de la 
collaboration s’élève à 12.000 EUR .

Le conseil communal approuve une convention avec la SNCFL 
relative à la fourniture d’énergie électrique au nouvel éclairage 
public installé dans le chemin piétonnier menant de la rte princi-
pale au quai de la voie ferrée à la hauteur de l’ancienne maison 
Bourkel.

Dans le cadre du développement ultérieur de la Nordstad, le 
conseil communal approuve la convention entre l’Université de 
Luxembourg, la ville de Luxembourg, la Ville d’Esch-sur-Alzette 
les communes de la Nordstad, les Ministères de l’Intérieur et 
de l’Aménagement du Territoire, du Logement et de l’Economie 
 relative à la création d’une plate-forme d’échange d’expériences 
et de connaissances dans le domaine du développement urbain 
par les acteurs nationaux ayant une influence directe sur la poli-
tique urbaine. L’apport financier annuel de la commune pour la 
cellule nationale d’information pour la politique urbaine s’élève 
à 1.300 EUR. Les subsides ordinaires aux associations locales 
ont été arrêtés. Un subside spécial est accordé à la Chorale pour 
les festivités de son 75-ième anniversaire. L’a.s.b.l. „Cap Vert 
Espoir et Développement“ est soutenu avec 1.000 EUR dans ses 
projets de développement scolaires.
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Fir d’Kommissiounsmembere fir hiren Asaz am Déngscht vun 
der Allgemengheet ze honoréieren, ware viru Jore schon Prä-
senzgelder agefouert ginn. Well an de leschte Joren awer eng 
ganz Rei Onstëmmegkeete wat den Ausbezuelungsmodus ugeet 
 opgedaucht waren, beschléisst de Konsell; de Jeton op 25 Euro 
pro Präsenz fir all Member festzeleeën. 

Zesumme mat anere Gemengen aus dem Raum Nordstad hëllt 
de Gemengerot eng Resolutioun fir d’Regierung opzefuerde-
ren dem Stat säin Undeel um regionale Museksunterricht nei ze 
iwwerdenken, an de Gemenge soumatter finanziell entgéint ze 
kommen.

Zesumme mat der Gemeng Ettelbréck gouf eng Resolutioun 
geholl fir d’Ponts-et-Chaussées ze bieden eng Étude ze maache 
fir e Vëloswee aus der Rue des Vergers a Richtung Stackels ze 
realiséieren. Sou kéint Schieren un d’Vëlospiste vun Dikrech 
 ugeschloss ginn.

D’Joffer Sandy Cesar gëtt vum Gemengerot provisoresch an 
d’Carrière vum expéditionnaire administratif genannt. D’Sandy 
iwwerhëlt verschidden administrativ Aarbechten a ka soumatter 
eis Leit an der Verwaltung entlaaschten.

D’Redaktioun vum Louis wënscht dem Sandy vill Gléck a Satis-
faktioun a sengem Beruffsliewen.

Attendu que l’indemnité personnelle revenant aux membres des 
commissions communales dans leur engagement pour le public 
a donné lieu à diverses dissensions quant à son application, le 
conseil communal décide de fixer de nouveaux montants. Ainsi, à 
partir de l’année 2007 le montant du jeton de présence est arrêté 
à 25,00 EUR par membre et présence effective.

Ensemble avec autres communes de la région, le conseil commu-
nal signe une résolution invitant les autorités étatiques à partici-
per activement et d’une manière constructive à la résolution des 
questions de financement de l’enseignement musical.

Le conseil communal a prié le Ministère de sonder toutes les 
possibilités permettant l’aménagement d’un chemin d’accès de 
Schieren à la piste cyclable de la Sûre moyenne par l’aménage-
ment d’un chemin depuis la Rue des Vergers à  Schieren en direc-
tion de « Stackels » en contre-bas de l’autoroute du Nord.

Mademoiselle Sandy Cesar est nommée provisoirement dans les 
fonctions de l’expéditionnaire administratif. Sandy est engagée 
en aide de bureau aux fonctionnaires en place.

La rédaction du « Louis » lui souhaite la bienvenue et que son 
nouvel emploi lui apporte toutes les satisfactions qu’elle espère 
y trouver. 
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EXTRAIT AU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL COMMUNAL DE SCHIEREN

Och dëst Joer gëtt eng eemoleg Akellerungsprim fir Pensionären 
ausbezuelt, fir Renten, déi ënner 1.476 Euro leien.

Nodeems de Konsell eng ganz Rei Kierfechts-Konzessiounen 
 ënnerschriwwen huet, gouf beschloss dem regionale Jugend-
zenter vun der Nordstad bäizetrieden. Mat engem Budget vun 
3.250 Euro pro Joer ënnerstëtzt di Schierener Gemeng deemno di 
eenzel Bestriewunge fir d’Jugendaarbecht op regionalem Niveau 
ze koordinéieren.

Den Dossier vun der Zesummenaarbecht mam „Objectif Plein 
Emploi“ ass nach mol diskutéiert ginn. Duerch de Bäitrëtt vun 
enger weiderer Nordstadgemeng an de CIGR-Nordstad konnt de 
Gesamtbudget fir di Schierener bedeitend gedréckt ginn. Fir eng 
Dépense vun elo 15.000 Euro kënne mir och vun dem Service 
Environnement profitéieren, wat bedeit dass mir op hir Hëllef 
kënnen zréckgräife fir verschidde klenger Projeten an Eegeregie 
ze exekutéieren. De Konselljee Patrick Zanier war nit mat der 
Propose d’accord.

Folgend Décompte sinn ënnerschriwwe ginn :

A l’instar des années précédentes, une prime d’encavement uni-
que et annuelle est accordée aux pensionnaires, dont le revenu 
mensuel est inférieur à 1.476 EUR.

Après avoir signé des contrats de concession au cimetière de 
Schieren ,le conseil décide de participer au projet de l’initiative 
« Nordstadjugend » a.s.b.l.  à partir de l’exercice 2008. Un 
 budget de 3.500 permet de coordonner les initiatives locales en 
matière de jeunesse et de développer les Maisons de Jeunes de la 
région de la « Nordstad ».

Attendu que l’adhésion d’une commune supplémentaire au 
CIGR-Nordstad, a apporté un recalcul du budget prévisionnel, 
le conseil a repris la discussion relative à la collaboration avec 
l’a.s.b.l „Objectif Plein Emploi“. Le Budget de 15.000 EUR per-
mettra à la commune de Schieren de profiter en plus du service 
Environnement et de recourir aux services de l’initiative pour 
l’exécution de divers menus projets. La décision a été prise contre 
la voix du conseiller Patrick Zanier.

Le conseil communal arrête les décomptes de travaux extraordi-
naires suivants :

Séance publique du: 21.11.2008

Présents:

M Jos LUTGEN, bourgmestre – M. Marc SCHMITZ, Mme Juliette KEMP-WEBER,  échevins -  MM. Jos ZEIMES, Camille PLETSCHETTE, 
Patrick BERWICK, Carlos GONCALVES LEITE, Patrick ZANIER, conseillers – Camille SCHAUL, secrétaire communal.

De Gemengerot féiert eng Taxe fir de Verkaf vu Streesalz aus 
 eisem neie Silo an : fir de Präis vun 100 Euro pro Tonn kënnen och 
auswäerteg Organisatioune vun eiser Installatioun profitéieren.

Et ass beschloss gi fir och déi Kanner, di nom 1. September 
 gebuer sinn a verspillt haten, vum nächsten éischte Januar un mat 
an de Précoce goen ze loossen, sou wéi d’Gesetz et virgesäit.

Am Kader vun de Renovatiounsaarbechten am Festsall gouf be-
schloss eng kleng Kichen an de fréiere Vestiaire anzeriichten. 
Den Devis heifir beleeft sech ob 13.478 Euro. D’Installatioun 
bidd elo d’Méiglechkeet verschidde kleng Molzechten am ale 
Festsall ze préparéieren. De Compte vum Office Social aus dem 
Joer 2005 schléisst mat engem Boni vun 7.129,52 Euro.

Afin de permettre aux organisations non locales de profiter du 
silo de stockage pour sels de déneigement, le conseil communal 
introduit un prix de vente à 100,00 EUR par tonne.

Le conseil décide d’admettre tous les enfants à l’éducation pré-
coce à partir du 01 janvier de l’année suivant immédiatement 
l’année de leur troisième anniversaire. Dans le cadre des tra-
vaux de rénovation de la salle des fêtes communale il est décidé 
d’installer une cuisine dans l’ancien vestiaire. Ainsi une dépense 
de 13.478 EUR permettra la préparation des petits menus dans 
l’enceinte de l’ancienne salle des fêtes.

Le compte de l’Office Social communal pour l’exercice 2005 est 
arrêté avec un boni de 7.129,52 EUR.
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EXTRAIT AU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL COMMUNAL DE SCHIEREN

Am Kader vun de Budgets-Debatten si folgend Taxen ugepasst 
an/oder agefouert ginn :

Dans la cadre du budget communal pour  2008 les modifications 
suivantes ont été apportées aux taxes communales :

Séance publique du: 20.12.2008

Présents:

M Jos LUTGEN, bourgmestre – M. Marc SCHMITZ, Mme Juliette KEMP-WEBER,  échevins -  MM. Jos ZEIMES, Camille PLETSCHETTE, 
Patrick BERWICK, Carlos GONCALVES LEITE, Patrick ZANIER, conseillers – Camille SCHAUL, secrétaire communal.

Een Devis an Héicht vun 10.000 Euro fir eng Akkustik-Etude 
vun eiser Industriezon ass geneemegt ginn. D’Naturschutz-In-
terventiounen an Zesummenaarbecht mam SICONA kommen 
18.000 Euro ze stoen,wou de Stat 50% bäileet. Fir eng déifgräi-
fend Analyse vun eiser Waasserbuehrung stinn 16.000 Euro am 
Budget. De Gemengenaarbechter-an Employéë gëtt eng eemoleg 
Prime vun 0,9% vum Joeresgehalt zougestan. Dës Mesure gëllt 
fir d’Joeren 2007 an 2008. De Budget vum Office Social fir 2008 
schléisst mat engem Boni vun 5.988,45 Euro dat bei Recettë vun 
49.360,45 Euro an Dépensë vun 43.370,00 Euro. Schliesslech 
sinn de rektifizéierten Haushalt vun 2007 an de Budget vun 2008 
vum Konsell ugeholl ginn. Fir de Budget ausgeglach ze halen, 
ass e weideren Emprunt vun 1,3 Milliounen Euro néideg. Dobäi 

Un devis au montant de 10.000 EUR relatif à l’établissement 
d’une étude acoustique sur la zone industrielle est approuvé tout 
comme le devis à 18.000 EUR (50% à charge de l’Etat) pour 
la réalisation de diverses mesures de protection  de la nature. 
L’Inspection du forage-captage d’eaux potables reviendra à 
16.000 EUR. Les ouvriers et employés communaux jouiront pour 
les années 2007 et 2008 d’une prime unique représentant les 
0.9% du salaire annuel. Le budget de l’Office Social communal 
pour 2008 est arrêté au boni de 5.988,45 EUR avec des recettes 
de 49.360,45 EUR et des dépenses de 43.370,00 EUR. Finale-
ment le conseil a arrêté le Budget Rectifié pour 2007 et le Budget 
2008. Afin d’équilibrer le Budget 2008 l’inscription d’un emprunt 
de 1,3 millions d’euros est nécessaire. Attendu que l’Etat ne s’est 
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ass allerdéngs ze bedenken, dass eng ganz Rei staatlech Subsiden 
nach nit kloer definéiert sinn, an duerfir nach nit als Einname 
figuréieren. Deemno ass et onwahrscheinlech, dass dësen Em-
prunt och muss getätegt ginn. D’Gemengeschold um 31.12.2007 
beleeft sech ob 1.626.899,24 Euro, wat 1.059,86 pro Awunner 
ausmaachen.

pas encore prononcé définitivement sur divers subsides pour pro-
jets extraordinaires, cet emprunt n’est que virtuel. Le recours à 
des fonds supplémentaires  est partant fort improbable. 

Au 31 décembre 2007 la dette communale s’élève à 1.626.899,24 
EUR, voire 1.059,86 EUR par habitant résidant.
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MARIAGES 2007

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

GARSON Mireille & MOURA Daniel
le 07 avril

LUZ RODRIQUES Elsa & SOARES FERREIRA Hugo
le 28 septembre

ZEIEN Laurence & TOUSSAINT Abby
le 03 août

GONCALVES POVOA Patricia & MELCHIOR Mike
le 21 décembre
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Ils ont vu le jour au courant de l’année écoulée:

RIBEIRO ALVES Gabriel né le 24  janvier

CLEMENT Jerrik né le 19 février

ALBA Emilie née le 21 février

TEIXEIRA NEVES Walter né le 11 mars

DOS SANTOS Antunes Joel né le 21 mars

ALEXANDRE NEVES Ilan né le 04 Mai

PEREIRA ROSARIO David Antonio né le 27 juin

SCHMITZ Lenn née le 27 Août

RICHTER Candice née le 02 octobre

RICHTER Cheyenne née le 02 octobre

DA CUNHA Viana Matilde née le 03 octobre

NASCIMENTO NORTE Fabienne née le 25 octobre

NAISSANCES 2007

DÉCÈS 2007

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

SCHOLER-THEISEN Joséphine le 09 février

TIEBESSART Paul le 25  février

JURADO TORRES Diego le 22 juin

LEY-WOLTER Léonie  le 12 juillet

MIDENA Elio le 29  juillet

WEBER-SCHAACK Marguerite  le 19 septembre

JESUS FILIPE Rozinda le 13 octobre

MICHALSKI Thérèse le 21 octobre

WINGERT-SCHUSTER Léonie  le 11 décembre

KIRSCH-JACOBY Léonie le 25 décembre
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NATIONALITÉS 2007
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Madame Alice MEYRATH

Am Restaurant Faust huet Madame Meyrath hir 90 Joer mat der 
Famill zesummen gefeiert, si huet drop gehalen fir et an deem 
Haus ze maachen well si mat dësem Haus a mat der Uertschaft 
Longsdref  immens flott Erënnerungen verbënnt an ëmmer erëm 
gären dohinner zréck geet.

Zu Longsdref huet si mat 20 Joer, also viru 70 Joer, hir éischt 
Ustellung gehat.Aus dem Haus Faust selwer waren 3 Kanner bei 
hir an der Schoul.

Hei huet si am ganzen 12 Schüler ënnerriicht, opgedeelt op 8 
Schouljoeren.

Well Longsdref net genuch Schüler am Duerf hat, hate se do 
keng Owesschoul.

An deene méi groussen Uertschaften ass een do no dem 7te 
Schouljoer nach während 2 Joer no der Schaff an d’Schoul gaan-
gen, duerfir sinn zu Lonsgsdref d’Kanner nach 1 Joer méi laang 
an d’Schoul gaangen.

Niewent Däitsch, Franséisch, Rechnen an aner Fächer huet 
d’Madame Meyrath d’Meedercher Handaarbecht geléiert, d’Jon-
gen hunn déi Zäit Gaardenaarbecht gemaach. Do derzou gëtt et 
och eng flott Anekdot:
Well vill Jonge Bauer doheem waren, huet jiddwereen vun 
hinnen eng Schubkar Mëscht matbruecht, mam Resultat dass 
si dat schéinste Geméis an hirem Gaart haten, virun allem 
 Riesenkabeskäpp …. an d’Leit hunn alt gesot: „Lo wësse mir 
wou d’Kanner hirkommen.“
D’Madame Meyrath war immens gären zu Longsdref Léierin, 
schon den Empfank war eemoleg. Wéi si den éischten Dag mam 

Benny (Zuch dee fréier vun Dikrech op Veianen gefuer ass) op 
der Selz ukomm ass, stung e Grupp Kanner do mat Blummen an 
der Hand. Zu Fouss hu si sech op de Wee op Longsdref gemaach 
a wi d’Madame Meyrath sot: „wi mir uewe waren hunn ech si 
kannt a si mech“. 
D’Kanner waren immens fein a si huet während hirer Zeit do ni 
brauchen een haart Wuert ze soen.Well d’Schoul sou kleng war, 
konnt se hir praktesch Prüfung do net maachen an ass duerfir op 
Baastenduerf gewiesselt wou si och am ganzen 2 Joer bliwwen 
ass.
Dass et nëmmen 2 Joer waren war bedéngt duerch de Krich, 
si huet hire prakteschen Exame gemaach a schon do war an 
der Examenskommissioun een däitschen Schulrat derbäi, deen 
duerno gläich d’Remarque gemeet huet dass et net däitsch genuch 
an der Klass vun der Madame Meyrath zougaang ass (et hung 
kee Führerbild op, d’Kanner hunn de Führergruss net zackeg ge-
nuch gemaach, d’Kanner hate franséisch Virnimm, a sou weider) 
…. alles krut si ugekreit an alles gouf gebraucht. Dem Schulrat 
séng Conclusioun: „Sie bieten nicht die Gewähr“.

Strof heifir war d’Emsiedlung a während engem Joer gouf si 
„dienstverpflichtet“ wi dat deemols genannt gouf….dat huet ge-
heescht schaffe goen awer ouni bezuelt ze ginn. Zu Senheim op 
der Mosel huet si sou während engem 1 Joer am Wirtschaftsamt 
geschafft an ass duerch di 13 Dierfer vun der Gemeng gefuer fir 
de Leit d’Liewensmëttelmarken ze verdeelen. Am Duerf Beil-
stein hu se souguer d’Klacken gelaut an dann wossten d’Leit 
dass si do waren fir d’Marken ze verdeelen.

No engem Joer koum een Telegramm: Sofort nach Hause. Gläich 
huet si sech op de Wee gemaach mam Zuch bis an d’Stad an 
deen aneren Dag an aller Hergottsfréi op Schieren. No der Mass 
stung si nach mat de Schierener Meedercher virun der Dier ze 
schwetzen wie 2 Gestapoleit hir gesot hunn: „Sie haben 1 Stunde 
Zeit zum Packen“ an du gong et schon aleng mat deenen 2 bis 
op Hollerech.
Hei ass si an een Zuch gesat ginn an an engem geschlossenen 
Wagon e puer Deeg no Osten gefouert ginn. Hir Rees huet se bis 
a Schlesien bruecht op Schlauphof, wou se mat 40 aneren Leit 
(Männer, Fraen an Kanner) een Dortoir gedeelt huet. 
Als sougenannten „freiwillige Arbeitskraft“ huet se zu Liegnitz, 
wat annerhallef Stonn Foussmarsch ewech war, bei engem Metz-
ler an Restaurantsbetrib an der Kichen geschafft. Niewt Riese-
spullen stong och Gromperenscheelen a Botzen um Dagesplang. 
No e puer Méint ass si dunn an een anert d’Lager verluegt ginn 
an zwar op Bad Schwarzbach an d’Lager 111. 

Hei huet se fir d’éischt och erëm an engem Restaurant als 
 „Mädchen für alles“ geschafft.

Duerno huet si an enger Bitzstuff geschafft wo sie HJ (Hitler-
jugend)-Uniformen gebutt huet.
D’Lager 111 gouf opgeléist an d’Insassen an aner Lager verdeelt.
Well mir zu 3 beim Lagerführer virstelleg goufen, eis beienëen 
ze loossen egal a wat fir engem Lager, si mir ausserhalb vum 
Lager plazéiert ginn an dat eemolegt Kurhaus ënnert dem Schutz 
vun engem gudde Parteimann als Direkter. Hei war si Zëmmer-
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meedchen bei ofweesslungsräicher Belegschaft vun den Zëm-
meren: Parteileit, „Mutter und Kind“, auslännesch Diplomaten, 
Zaldoten virun hirem Asaz un der Front. D’Diplomaten déi eis 
lëtzebuerger Situatioun erkannt haten, hunn eis gehollef well si 
iwwert d’Roud Kräiz aus der Schweiz kritt hunn wat si gefrot 
hunn. Mir konnten domat anere Lëtzebuerger hëllefen, déi an der 
Géigend verstreet waren.

Am ganzen war d’Madame Meyrath 3 Joer do a si ass vun de 
Russen „befreit“ ginn, deenen hir éischt Fro war: SCHNAPS ? 
Well och d’Russen net vertrauenserweckend waren hu se zu an 
déi zwanzeg Letzebuerger  sech mat engem Trakter!! op de Wee 
gemaach op Lëtzebuerg. No 8 Deeg abenteuerlecher Faart war si 
den 8 Mee 1945 erëm doheem zu Schieren.

No dem Krich war zu Baastenduerf keng Plaz méi fir si a si ass 
du während 7 Joer op Péiteng Schoul hale gaangen. Duerno ass 
si an d’Stad Lëtzebuerg versat ginn wou si bis zu hirer Pensioun 
bliwwen ass.
Fir d’éischt huet si d’Primärschoul am Stadgrond a Lamperts-
bierg gehalen an duerno während 5 Joer d’Oberprimärschoul. 
Aus dëser Schoul ass den Lycée Michel Lucius entstanen wou 
si bis zu hirer Pensioun geschafft huet. Hei huet si an der Regel 
zwëschen 30 an 40 Schüler an enger Klass gehat.

D’Pensioun huet si 1973 missen huelen well hir Aen nët méi 
richteg matgemaach hunn.

Här René PETERS

Am Louis vum Januar 2003 waren 
mir schons vill iwwert dem Här 
Peters säin Privat-  an säin Berufs-
liewen gewuer ginn. Duerfir zielen 
ech haut e bëschen iwwert den 
Duerfchronist, wat säitdeem gesch-
itt ass an beliichten e bëschen den 
Alldag vum Här Peters.

Den Här Peters war während 27 
Joer seit 1980 am Kiercherot an 
do ass hien den 14 Februar 2007 
verabschied ginn. Ab 2002 huet 

hien och nach Sekretariatsaarbechten onopfälleg, gewëssenhaft 
an exakt erlédegt. Den Här Peters huet sech gutt auskannt mat 
deene fréieren an aktuellen kierchlechen Gebräicher. Aus Alters-
grënn huet den Här Peters séng Demissoun ginn an den President 
vum Kiercherot Vic Feipel huet hien zum Éierepresident op 
Liewenszäit ernannt.

Och zur Sproch koum deen Dag säin Meeschterwierk mat der 
Redaktioun vum Jubiläumsbuch dat hien fir den Bi-Centenaire 
vun der Par Schieren no villen Recherchen zesummengestallt 
huet. Mat deem Wierk vun iwwer 400 Säiten huet hien sech an 
der Uertschaft an an der Par Schieren veréiwegt.

Den Héichpunkt vun sengem literareschen Wierken war ouni 
Zweifel d’Iwwerreechung vun dësem Jubiläumsbuch un den 
jeweils éischte Bierger aus Kierch, Land a Gemeng den 5. März 
2006.
Och bei 3 aneren Brochüren oder Bicher hat den Här Peters vir-
dru schon tatkräfteg gehollef :
100 Joer Porkierch Schieren 1879-1979 am Joer 1979 
150 Joer Schieren 1839-1989 am Joer 1989
100 Joer Pompjeeën Schieren (1894-1994) am Joer 1994

Fir d’Brochüre 50 Joër Musék d’Duerf, seng Musék,séng Leit 
(1947-1997) huet hien och nach Artikelen verfaasst gehat; et 
kann een also mam Tibesssart’s Mil d’accord sinn wann hien 
iwwert den Här Peters seet: e Mann deen beschtens Bescheed 
wousst wat, wéini  a wou eppes zu Schieren geschitt wor.
Wat seng Hobbien ubelaangt sou ass et him gesondtheetlech 
leider nët méi méiglech am Gaart ze schaffen wat hien ëmmer 
mat Leidenschaft gemaach huet.Nach gäer geet hien an d’Natur 
spadséieren an liest immens vill.Nach ëmmer mëcht et him vill 
Spaass Dokumentatioun zesummen ze droen, nozekucken an ze 
revidéieren.
Leider huet hien 2005 een schwéieren Schicksalsschlag erlidden 
wéi seng Frau verscheed ass, hien besicht duerfir regelméisseg 
seng 2 Duechteren zu Guedber an Suessem an ass och nach mat 
85 frou dass hien sech problemlos kann hannert d’Steierrad set-
zen fir si an seng 2 Enkelkanner Nathalie (26 Joer) an Christoph 
(15 Joer) besichen ze goen.

Madame Claudine DE BROQUEVILLE

Gebuer den 8. November 1922, vun 
belscher Nationalitéit.

Freides den 16. November war 
op der Gemeng eng kleng Feier-
lechkeet fir hiren 85. Gebuertsdag. 
D’Madame de Broqueville erfreet 
sech nach enger gudder Gesond-
heet, fiert nach Auto an mecht och 
nach selwer hiren Haushalt.  

Madame AREND-URBING Marguerite

D’Marguerite Arend, deenen ale 
Schierener Leit och nach bekannt 
als Jinge Marguerite, ass den 
30. November 1922 zu Schieren 
gebuer ginn, a sou wéi vill jonk 
Meedercher déi Zäit, huet si mus-
sen mat 16 Joer an den Dingscht 
goen. Dunn, wéi de Krich ugaangen 
ass, hätt si missen an d’Musterung 
fir den Reicharbeitsdienst goen. Fir 
deem aus de Féiss ze goen, huet si 
sech 1941 mam Pierre Arend vu 

Nidderwolz bestuet. Vun 1943 bis 1948 hu si zwee, bedéngt 
duerch dem Pir séng Aarbechtsplaz bei der Eisebunn, zu Zolver 
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gewunnt. Soss huet d’Marguerite de Rescht vun hirem Liewen 
zu Schieren verbruecht.

Als momentan enzeg Koppel vu Schieren hate si d’Chance, 2001 
Diamenten- an 2006 Eisenhochzäit feiren ze kënnen. Si hunn 
4 Kanner, der Rei no Jean-Louis, Arsène, Marianne a Fons, 11 
Enkelkanner an 3 Urenkel. De Jean-Louis an den Arsène hu 
schon allen zwee d’Pensioun, d’Marianne këmmert sech ganz 
vill em seng Elteren fir kleng Transporter a Komissiounen ze 
maachen.

D’Marguerite Arend ass geeschteg nach topfit an un allen Neieg-
keeten aus dem Duerf intresséiert. Matt der Gesondheet kënnt et 
e bësse besser sinn, d’Been wëlle nit méi sou richteg. 

Jean ZEIMETZ

De Jean ZEIMETZ aus der rue des 
Champs kënnt een och de Mann 
mat de ville Virnimm nennen. Am 
Gebuertsregëster ass hien agedroen 
als Johann-Peter Joseph, beim Mi-
litär, wou hien 1947 an 1948 war, 
ass hien als Jean-Pierre enregis-
tréiert, op der neier Carte d’Identité 
steet Johann-Peter J. A fir déi Leit 
déi hien kennen ass et de Josy.
De Josy ZEIMETZ ass gebuer zu 
Iechternach als Jéngsten vun 2 

 Jongen den 21. Februar 1927. Doduerch ass hien och nach an 
direkte Kontakt mam Krich komm, hien hat nach missen an 
d’Musterung goen, mee well dunn de Krich zu Enn war, huet 
hien kee Stellungsbefehl méi kritt.
Well séi Papp zu Iechernach eng bekannte Gäertnerei hat, huet 
hien mat séngem eelsten Brudder am Betrib vun den Elteren nom 
Ofschloss vum Militärdéngscht matgeschafft. Déi Gäertnerei 
besteet haut nach op der Lëtzebuerger Strooss ënnert dem Numm 
Fleurs Millenoacht.
1962 huet de Brudder de Betrib doheem iwwerholl an de Josy 
huet sech missen berufflech no eppes anescht ëmkucken. Hien 
gouf dunn bei der Goodyear agestallt an huet do bis zur Pensioun 
1992 am Magasin geschafft. Seng Chefen do waren alleguer 
vu Colmer, an zwar den Théo FONCK, den Ed KASEL an de 
Gilbert SCHMIT. Duerch déi berufflech Verännerung huet hien 
dunn zu Schieren eng Bauplaz kaaft an hien ass dunn och 1971 
op Schieren geplënnert. Den 5. November 1971 ass de Josy mat 
der Catherine THOEMMES bestuet ginn.
Déi Joeren doheem an der Gärtnerei war de Josy nitt ugemellt, 
well d’Gäertner réischt méi spéit konnten an d’Bauerepensiouns-
kees cotiséieren. Doduerch konnt hien och nëmme mat 65 Joer 
an Pensioun goen. Säin Hobby zu Schieren war, wéi konnt et 
anescht sinn, de Blummen- a Geméisgaart. Mee leider huet hien 
déi Aktivitéit wéinst Arthrose an den Äerem mussen astellen.

Séng Fra huet an de jonke Joeren an der Stad bei bessere Leit 
gekacht, an sou war si praktesch all Sonndes a Feierdeeg um 
Dill an hat da weider keng Kontakter zu lokale Veräiner. Dem 
Josy ass et just d’selwecht gaang an den éischte Joeren, well an 
der Gäertnerei muss een och meeschtens ëmmer disponibel sinn 
fir fir all Zort vu Ereegnësser Kränz, Gerben, Arrangementer a 
Buckien ze maachen. Doduerch hu si och wéi se bis zu Schieren 
waren, weider kee Kontakt zu den Duerfveräiner gehat. 

Alice JACOBS

D’Alice JACOBS ass ee Stater 
Meedchen. Si ass den 9. Abrëll 1927 
zu Hollerech gebuer, als zweet vu 
sechs Kanner. Hire Papp hat do ee 
Bauerebetrib mat enger Transpor-
tentreprise, an sou war et guer nit 
verwonnerlech dat si scho mat Zäit 
huet mussen eng Hand mat upa-
ken. Am Alter vu 16 Joer gouf hir 
Mamm schwéier krank, si huet déi 
mussen versuergen an si haten och 
nach hir jéngst Schwëster doheem 
di di Zäit nach e Puppelche war. Do huet si direkt musse léieren 
wéi sou e klengt Kand gewéckelt gëtt.

D’Alice JACOBS huet ee Meedchen vu 55 Joer, dat no séngen 
Universitéitsstudien an England ausgewandert ass an elo selwer 
ee Jong vun 18 Joer huet deen dann och an England op eng 
Universitéit geet.

Zënter 1992 wunnt d’Alice lo hei zu Schieren, an duerch hirt on-
komplizéiert Optrieden hat si guer kee Problem sech an d’Duerf-
liewen z’integréieren. Sou ass si Member bei de Frënn vum 
drëtten Alter a bei de Fraen a Mammen. Si huet och schon, zënter 
dat si zu Schieren ass, 3 Pilgerreesen op Lourdes matgemaach. Si 
seet vu sech selwer dat si keng Hobbyen huet.

D’Alice JACOBS huet eng ganz humoristesch Oder, an an eisem 
Interview huet si e puer ganz witzeg Sprëch vu sech ginn. A mir 
erlaben eis een dovunner hei ze publizéieren:
„Di Gutt sin di Bescht, an do sinn ech nett dobäi“.

Georges Ernster

De Georges Ernster gouf de 17. 
Abrëll 1927 als zweetjéngsten vu 
7 Kanner zu Tratten gebueren. Si 
waren zu 4 Jongen an dräi Mee-
dercher vun deenen haut nach just 
de Georges a säi jéngste Bruder 
liewen. Dem Georges seng Elteren 
haten ee Bauerebetrib sou dass hie 
vu Kand un huet missten eng Hand 
mat upaken. 

No der Primärschoul déi de Georges 
zu Tratten besicht huet, huet hien 
Schräinerhandwierk an der Schräinerei Boewer zu Houfelt ge-
léiert. No 7 Joer beim Handwierk huet hien sech op d’Eisebunn 
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gemellt. Nom Ufank an der Rott war de Georges zum Schluss 
Équipechef op der Stréck Colmer-Bierg - Miersch. 

Am Krich huet hie missten bei de Bauer schaffe goen, hie war 
déi Zäit 17.

Bestued huet de Georges Ernster sech de 25. Oktober1952 mam 
Josephine Schmit vun  Helzen, wou si och di éischt Zäit gewunnt 
hunn. Aus dem Bestiednis gongen zwee Kanner ervir, d’Liette an 
de Carlo.  Ee béise Schicksalsschlag huet d’Famill Ernster ge-
traff wéi se hir Duechter Liette, d’Mamm vum Lynn, virun dräi 
Joer mat engem onheelbare Kribsleide verluer huet. Trozdeem 
ass de Georges stolze Bopa vun dräi Enkelkanner, dem Lynn, 
dem Pascal an dem Joëlle.

Den 18. Januar hat d’Gemeng 
Schieren op hir Joeresofschloss-
feier an de Festsall an der rue du 
Moulin invitéiert. Op déi Feier 
ginn traditionnel déi Leit agelue-
den déi haaptberufflech oder béné-
vole Fonktiounen an der Gemeng 
ausféieren.
A senger Begréissungsried huet 
de Buergermeeschter Jos Lutgen di 
verschidde Fonktiounen opgezielt 
an d’Leit wëllkomm geheescht.

Duerno ass hien op di gréisser Projetën vun 2008 agaang, 
an zwar di nei Crèche di soll fir de September fäerdeg sinn, 
d’Maison Relais, den neien Atelier fir d’Gemengenaarbechter 
an de neien Proufsall fir d’Musek. Hien huet een Appel un all 
d’Memberen vum Gemengerot geriicht, fir aktiv un all deene 
Projetën matzeschaffen fir datt si termingerecht kënnen ofge-
schloss ginn.

Duerno war d’Rei un den traditionnelle Mercien, wou een als 
Buergermeeschter ganz gutt muss oppassen fir jo nëmmen keen 
ze vergiessen. Eng Neierung gëtt et awer och an deem Beräich 
an deem Sënn well vun dësem Joer un di ronn Dingschtjubiläen 
gefeiert ginn. Si kruten vun de Memberen vum Schäfferot ee 
klengen Cadeau iwwerreecht, an et waren dat:

Gilson Patricia 15 Joer
Gengler Jean-Paul 15 Joer
Kempa Jos 15 Joer
Decker Elvire 35 Joer
Schmitz Thèrèse Antrëtt an 
 d’Pensioun

De Buergermeeschter huet d’Leit 
och gefrot eng Gedenkminutt anze-
leeën fir di Verstuerwen vun 2007, 
d’Joffer Cecile Thein an den Här 
Elio Midena. Am ganze ware 60 
Leit op däer Receptioun, déi hirt 
Kommen bestëmmt nit bereit hunn. 

Nodeem d’Glas gehuewe gi war fir eng gutt Zesummenaarbecht 
2008, huet de Buergermeeschter d’Franca gebieden mat senger 
Équipe unzefänken d’Iessen ze zerwéieren. Wéi all Joer hat 
d’Franca sech nit huele gelooss ee speziellen Menu zesummen-
zestellen an dat war dëst Joer:

Consommé aux Légumes
Mignon de Veau
Bombe Glacée

Et war och fir d’zweet dat de 
Mohnen’s Claude dat ganzt mat 
sénge beschtbekannte Lidder opge-
lackert huet, an bei intressanten 
Diskussiounen sinn d’Stonnen séier 
riwwer gaang.

Vun hei aus och nach ee Merci 
un d’Gemeng fir dee gelongenen 
Owend.

JOERESOFSCHLOSSFEIER VUN DER GEMENG

Zënter 1967 wunnt d’Famill Ernster hei zu Schieren an hirem 
Haus an der Steeënerstrooss op der Nr. 21. Mat 57 ass de 
 Georges an d’Préretraite gaangen, an hien hat lo déi richtig Zäit 
fir senger Lieblingsbeschäftigung a sengem Schräineratelier 
deen hien sech doheem am Keller ageriicht hat no ze goen. Duer-
niewent war säin Hobby ëmmer Velo fueren. 

Och um Veräinsliewen huet de Georges deelgeholl, hie war laang 
Zäit am Comité vun der Schierener Musek.

Dat lescht Joer ass et mat senger Gesondheet nit méi sou gutt 
gaangen, virun zwee Méint huet hie missten wéinst engem 
Blutgerinsel am Gehir hospitaliséiert ginn, an hien ass lo zënter 
engem Mount zu Ierpeldeng an der Fondation Alzheimer.
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Donnesches, de 4.Oktober hat eis Gemeng zesumme mat deene 
Verantwortliche vun der DEA (Syndicat de distribution d’eau 
des Ardennes) zur offizieller Aweiung vun der 4,4 km laanger 
Waasserleitung déi vum Karelshaff bis an de Pléiterbaséng ver-
luegt ginn ass agelueden.

A Präsenz vun den Deputéierten Fernand Diederich, Charel 
Goerens, Jean-Paul Schaaf, Marco Schank a Romain Schneider 
sowéi de Nopeschbuergermeeschteren an dem Schierener Ge-
mengerot hunn den Innenminister Jean-Marie Halsdorf  zesum-
me mam Buergermeeschter Jos Lutgen an dem DEA-President 
Charel Pauly d’Tricolorbändchen duerchgeschnitt, iert den Här 
Paschtouer Romain Gillen Gottessegen op dat sou kostbart an 
onverzichtbart Gutt rofgeruff huet.

An der Buvette vun der Sportshall huet de Buergermeeschter Jos 
Lutgen all Uwiesend begréisst, an un Hand vun enger Billerpro-
jektioun d’Geschicht vun der lokaler Waasserversuergung Revue 
passéieren gelooss. Fir de Bierger déi bescht méiglechst Waas-
serqualitéit ze garantéieren hat de Gemengerot 2003 beschloss 
fir Mitglied bei der DEA ze ginn.

Am Mee 2006 ass mam Verleeën vun der 4.4 km laanger 
Waasserleitung vum Karelshaff via Pléiter ugefaang ginn, dës 
Aarbechten konnten am Abrëll 2007 afgeschloss ginn a genee 
de 24. Abrëll ass dat éischt DEA-Waasser an de Pléiterbaséng 
agespeist ginn.

De President vun der DEA, Charel Pauly huet a senger Ried di 
Gemengeverantwortlich zu hirer Entscheedung felizitéiert an ass 
op d’Problemer agaang déi bei der Verleeung vun der Leitung 
duerch Uelzecht, ënnert der Eisebunn an der Nordstrooss opge-
tratt sinn an den Uschloss ëm en etlich Méint verzögert hunn. 
Hien ass weider op d’Planungen vun der DEA agaang, well et u 
Reserve mangelt musse weider Buerungen virgeholl ginn an an  
d’Sanéierung vun de besteeënde Quellen investéiert ginn. 

Den DEA-Direkter Patrick Koster huet ee Réckbléck op d’Ents-
teeung an d’Entwécklung vun der DEA gehäit. Haut si 36 Ge-
mengen un de Waassersyndikat ugeschloss, wat een Drëttel vun 
der Landesfläch ausmëcht. Bei der Waasserversuergung gëlt et 
op d’Qualitéit, Quantitéit an d’Ökologie  opzepassen.

Den Innenminister Jean-Marie Halsdorf huet ënnerstrach dass 
eng richtig Waasserhaushaltspolitik eng vun den Haaptaufga-
ben vun de Gemengen ass, an huet an däer Hisiicht d’Roll vun 
der DEA als wichtige Partner ervirgehuef. Hien huet weider 
d’Wichtigkeet vun engem nohaltige Waasserrahmengesetz am 
Intressi vun alle Bierger ënnerstrach. Hei gëtt et natierlech Kom-
promisser mat alle Partner besonnesch awer mam Tourismus an 
de Baueren anzegoen. An Zukunft muss méi wéi je schonend 
mat de Waasserreserven emgaang ginn an di bescht Qualitéit 
garantéiert ginn. 

CP

SCHIEREN OFFIZIEL UN
D’DEA-WAASSERLEITUNGSNETZ UGESCHLOSS.

Ënnert dem Moto, 
dee richtige Schnëtt vun Héichstamm 

Uebstbeem

Samschdes, de 17. November hat di biologisch 
Statioun Sicona an de Sicona Zentrum zesum-
men mat der lokaler Emwelt- a Weekommis-

sioun an dem Gaart an Heem zu engem Uebstbam Schnëttcours 
agelueden. ‘t huet ee sech missten umelden well et sollte maxi-
mal 20 Leit zougelooss ginn, ëm 9h45 haten sech 21 Intressenten 
präsentéiert, dovun 9 Schierener, sou dass de Grupp méi wéi 
vollstännig war.

Moies war den theoretischen Deel, dee vum Här André Erpel-
ding, dee vu Formatioun Diplomgeograf an de Geschäftsféierer 
vum Sicona Zentrum ass, gehale gouf.

Während 2 1/2 Stonn huet den Här Erpeldeng ënnerstëtzt mat 
Overheadfolien di fachlich Erklärunge ginn, souwuel iwwert den 
Opbauschnëtt beim jonke Bam, wéi och iwwert den Ënnerhalts-
schnëtt beim alen Héichstammuebstbam. Et sinn dat di elementar 

Regelen déi een einfach brauch fir ee fachgerechte Basisschnëtt 
duerchzeféieren. No deem Moien kann een also, wann ee bëssen 
opgepasst hat, scho nit méi vill falsch maachen.

UEBSTBAM·SCHNËTTCOURS ZU SCHIEREN
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Di Meescht haten sech och fir d’gemeinsamt Mëttegiessen 
ageschriwwen bei deem d’Leit d’Geleeënheet haten sech besser 
kennen ze léieren, wat dem prakteschen Deel am Nomëtteg ze-
gutt komm ass.

Am Nomëtteg krute mir dunn am praktischen Deel um Terrain 
fir d’éischt den Opbau- an Ënnerhaltsschnëtt u méi jonke Beem 
gewisen, a mir hunn och gläich konnte matschaffen a sinn och 
zur Matsprooch erugezu ginn, z.B. wéi een Ascht da lo am 
Beschten op wéi enger Plaz ausgeschnidde géif. 

Duerno gong et am Staatsbongert am Kéiwee un déi méi haart 
Aarbecht, nämlech de  Fleegeschnëtt un alen mat Mëschtel be-
falenen Héichstammuebstbeem. Hei ass mat Sëcherheetsgurten 
geschafft ginn an zwee bis dräi Leit haten während 1,5 Stonnen 
hir Hänn voll ze dinn fir ee Bam ze botzen.

Mëttlerweil war et  1/4 op 5, et ass däischter ginn a mir hunn no 
engem léierräichen Dag, bei deem all Uwiesend zefridde waren, 
Feierowend gemeet.

Fotoen: Sicona Camille Pletschette
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Schierener Tennis-Club 
hielt Jahresrückblick

Rund 110 Mitglieder zählt der Tennis-Club aus Schieren gegen-
wärtig und gut drei Dutzend davon hatten sich am 16. November 
zur regulären Generalversammlung im Clubhouse eingefunden.

In Präsenz von Bürgermeister Jos. Lutgen sah sich Präsident 
Germain Schmit im 20. Jahr des Bestehens genötigt auf eine 
sportlich eher durchwachsene Saison zurückzublicken.

Während die erste Damen-Auswahl im Interklubchampionat 
am Ende einen exzellenten zweiten Platz in der ersten Division 
belegen konnte, landeten die Herren in ihrer ersten Spielklasse 
am Ende auf dem dritten Rang. Die übrigen zwei gemeldeten 
Teams, einmal Damen und einmal Herren, beendeten den natio-
nalen Leistungsvergleich in der vierten beziehungsweise ersten 
Division jeweils im Mittelfeld.

Zwei Teams hatte der TC Schieren zum FLT-Pokal gemeldet. 
Zwar mussten sich die Damen bereits in der ersten Runde gegen 
Howald geschlagen gegeben, doch den Herren gelang nach dem 
Auftakt-Sieg gegen Colmar-Berg Ende November auch das 
Kunststück, den in der Ehrenpromotion eingestuften anderen 
Nachbarn aus Ettelbrück zu schlagen.

Überaus erfolgreich bewertete das für die sportlichen Belange 
zuständige Vorstandsmitglied Guy Wohl auch das Mitte Septem-
ber erstmalig vom Verein organisierte Nachtturnier. 36 Spieler 
hatten sich dazu eingeschrieben, so dass es diesen Wettbewerb 
unter Flutlicht auch im kommenden Jahr geben wird.

Sekretär Romain Goerens zählte die verschiedenen Aktivitäten 
auf, wo unter anderem das 20. jährige Bestehen mit den Mit-
gliedern am 15. August 2007 ausgiebig gefeiert wurde. Ferner 
bedankte er sich bei allen Mitgliedern, die tatkräftig während der 
ganzen Saison im Clubhouse halfen.  

Fast 13000 Euro hat der Verein in den zurückliegenden zwölf 
Monaten zur Finanzierung der Trainingseinheiten aufbringen 
müssen. Doch trotz eines geringfügigen Malus steht der Schie-
rener Tennis-Club laut dem Finanzbericht von Guy Berwick 

TENNIS CLUB SCHIEREN

zurzeit auf gesunden Füssen. Der Jahresbeitrag blieb dement-
sprechend auch unangetastet.

Der Vorstand setzt sich unverändert wie folgt zusammen: 
 Germain Schmit, Vorsitzender; Romain Goerens, Schriftführer; 
Guy Berwick, Kassenwart; Guy Wohl, Sportkommission; Nico 
Hilger, beisitzendes Mitglied. Als Platzwart konnte zu Beginn 
des Jahres René Zeimet gewonnen werden.

Germain Schmit

20 Jahre
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GENERALVERSAMMLUNG VUN DER SCHIERENER MUSEK

Samschdes de 25. November hat d’Schierener Musek op hir 
61. Generalversammlung an de Museksall an der Huelschéck 
invitéiert. Virun engem gutt gefëllte Sall huet de President 
Camille Pletschette pénktlech ëm 18 Auer di dësjäereg Versam-
mlung ugefaang, an huet allen Uwiesenden merci gesot fir hiert 
Kommen. Ënnert hinnen eisen Deputéierten Charel Goerens, de 
Buergermeeschter Jos Lutgen, Vertrieder vum Schäffen- a Ge-
mengerot, vun der UGDA de Vize-president Fernand Buchholtz, 
Presidenten a Vertrieder vun den Duerfveräiner, Memberen a  
Frënn vun der Schierener Musek.

Ëntschëllegt wéinst berufliche Verflichtunge waren den Här 
Paschtouer Romain Gillen an eise Chef den Här Jean-Marie 
Thoss, de Sekretär Raymond Storn an de Comitésmember 
Martin Hendriks aus enger familiärer Ugeleeënheet.

D’Generalversammlung ass statutarisch festgeluegt an ass di 
ideal Plaz fir engersäits e Réckbléck op dat vergaangent Joer ze 
werfen, Bilanz ze zéien, an awer och gläichzäiteg de Bléck no 
vir ze riichten.

De President huet dat vergaangent Joer Revue passéiere ge-
looss, an d’Haaptaktivitéiten ervirgestrach: et waren dat nees 
un alleréischter Plaz de Galaconcert vum 21. Januar ënnert dem 
Moto „Scandinavien“ virun engem erleesene Publikum vu 650 
Leit. Et war dëst deen éischte Galaconcert ënnert der Direktioun 
vum Jean-Marie Thoss. Hien hat sëcher keen einfachen Ufank a 

séngem éischte Joer hei zu Schieren, ech well hei un de Concert 
spirituel vum 12. November 2006 erënneren, mat der Chorale 
Caecilia am Kader vun den 200 Joer Feierlechkeeten vun der Par 
Schieren. Duerch d’Aprouwen vun dësem zousätzliche Concert 
war d’Zäit fir de Galaconcert anzestudéieren stark reduzéiert. 

Weider Haaptaktivitéiten waren, den Zigeinerbal op Fuessams-
chdeg, de Kabarä mat de Feierstëppler de 24. Mäerz, den Häm-
melsmarsch Päischtsamschdeg a Päischtsonndeg, an d’Summer-
fest vum 8. Juli.

De President huet déi obligat Mercien ausgeschwat, virop der 
Gemeng fir déi finanziell wéi och materiell Ënnerstëtzung d’Joer 
iwwer, fir zur Verfügung stelle vun den Infrastrukturen (Sports-
hal, Festsall, Vollékskichen). A wann een Infrastrukture seet dann 
denke mir natierlich automatisch un dee neie Musikssall, fir deen 
d’Realisatioun an d’Wee geleet ass, de Sponsoren a Gönner vun 
eiser Musek, an zu gudder Lescht den Haaptakteuren, den aktive 
Musikantinnen a Musikanten souwéi de Memberen aus dem Co-
mité an hiren Dammen fir hiren Asaz am vergaangene Joer am 
Déngscht vun der Schierener Musek. Ee besonnesche Merci huet 
de President un all Memberen geriicht déi am Veräin nach extra 
Chargen iwwerhuelen an et sinn dat der eng Hellewull. 

D’Joer 2006–2007 war awer besonnesch markéiert duerch de 
Presidentewiessel. D’Ukënnegung d’lescht Joer viru Chrëschtdag 
vum Nickels Jang, dass hien aus perséinliche Grënn vum Presi-
denteposte géng zrécktrieden an dass de Kabarä vum 24. Mäerz 
seng lescht Aktivitéit als President wäer, huet hien mat der De-
missioun am Comité vum 9. Abrëll konfirméiert.

De Jang huet als President während bal 15 Joer meeschterhaft 
d’Geschécker vun der Schierener Musek geleet. Mat Kompetenz 
a Sachverstand huet de Jang an engem manageriale Stil an der 
néideger Autoritéit d’Schierener Musek op ee Niveau geféiert 
dee schwéier ze toppen ass. De Cinquentenaire dee mir 97 ënnert 
senger Leedung gefeiert hunn war a kultureller Hisiicht deen 
absoluten Highlight vun eiser Uertschaft, och d’Buch „d’Duerf 
seng Musik seng Leit“ huet seng Handschrëft matgedro an ass 
en Dokument vu groussem bleiwende kulturelle Wert. Bewon-
nernswert war ëmmer sein Organisatiounstalent seng kloer Linn 
a séint Matschaffen. De Jang war nit nëmmen excellent am 
Präsidéieren mee hie war och deen Éischten op der Stee wann et 
ëm d’Opriichte gong. 
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Als bescheiden Unerkennung fir seng vill an exzellent Aarbecht 
zum Wuel vun der Schierener Musek krut de Jang ee passende 
Cadeau iwwerreecht.

Am Ausbléck huet de President op de nächste Galaconcert vum 
20. Januar 2008 higewissen,  am Hibléck dass Schierener Musek 
60 Joer  besteet, ënnert dem Moto eng „Musikalesch Zäitrees“ 
duerch 6 Jorzéngten.

Stellvertriedend fir de Sekretär Raymond Storn huet de Vizepre-
sident Ed. Schenten den Aktivitéitsbericht vum vergaangene Joer 
virgedroen. A sengem detailléierte Rapport goufen 30 verschid-
den Aktivitéiten, ënner anerem 7 Concertën, 45 Prouwen, an 13 
Comitéssëtzungen zréckbehal. 

Et war duerno um Keessjee Jules Wagener d’Versammlung 
iwwert d’Konten vum vergaangene Geschäftsjoer a Kenntnis 
ze setzen. De Jules mecht dat a senger Eegenart a war dëst Joer 
besonnesch am Element well d’Joer huet mat engem anständige 
Boni ofgeschloss, wat drop schléisse léisst dat vill geschafft ginn 
ass, an datt kee Geld verklimpert gouf. 

Vertriedend fir d’Keesskontrolleren huet de Patrick Zanier dem 
Jules seng exemplaresch Konteféierung kommentéiert, huet der 
Musik gewënscht dass de Jules déi Keess nach laang ka weider 
féieren, an huet d’Versammlung gebieden, dem Keessjee Ent-
laaschtung ze erdeelen.

De Romain Kemp iwwerhëllt dem Carlo Thill seng Plaz als 
Keesskontroller dee kandidéiert huet fir an de Comité. 

Definitiv an de Comité opgeholl gouf dunn de Marc Nickels, 
hien war vum Abrëll un cooptéierte Member an d’ Kandidatur 
vum Carlo Thill ass eestëmmeg ugeholl ginn.

D’Myriam Kuffer-Plier an de Georges Petit kruten als beschei-
den Unerkennung fir di meeschte Prouwen a Sortien en Fläsch 
Schampes. Si alle béid hate nëmmen 1 mol gefeelt.

Ënnert dem Punkt Divers ass de President op zwee besonnesch 
Ereegnësser aus dem vergaangene Joer agaangen an zwar :
Éischtens: op de Gewënn vum Cactusconcours.

Wéi dir vläicht scho wësst oder och nit, sou hatten zwou jonk an 
engagéiert Musikanntinnen aus eise Reien, nämlech d’Debbie 
an d’Sammy Storn, beim Cactusconcours deen un d’Veräiner 
ausgeschriwwe war, ënnert dem Thema “ réaliser une œuvre sur 
le thème 40 ans Cactus ” matgemeet, mat dem Resultat dass si 
dëse Concours gewonnen hunn. De Gewënn ass ee Grillfest vir 
150 Persounen am Wert vun 5.000 Euro, dat mir de 24. Mee 2008 
aléise wäerten.

D’Debbie an d’Sammy kruten fir dës exemplarisch Initiativ déi 
zu engem Meeschterwierk geféiert huet ee grousse Merci aus-
geschwat a kruten ee passend Geschenk iwwerreecht.

An zweetens: eis zwee jonker Hären aus dem Comité den Ali an 
de Jules haten de 15. September op een Dagesausflug op Kaune-
rëf invitéiert fir mat hinnen zesummen hir 140 Joer ze feieren. 

Och dëst ass eng Form vu Sponsoring déi et verdingt ervirges-
trach ze ginn, a well de Bus dunn och nach gratis war ass dëse 
schéinen Dag eise Veräin,  nit ze déier ginn. 

An drëttens: säit engem Joer huet d’Schierener Musek och seng 
Homepage ënner: www.schieren.org, déi vum Comitésmember 
Martin Hendriks entwéckelt ginn ass, an de Martin zeechent och 
verantwortlich fir se um aktuellste Stand ze halen.

Folgend verdéngschtvoll Musikantinnen a Musikanten goufen 
duerch den UGDA-Vizepresident Fernand Buchholtz an de 
Buergermeeschter Jos Lutgen dekoréiert, an zwar mat der: 

Bronzemedaille: Bernard Joëlle, Hilger Sam, Rasquin Kim,
 Strichartz Sandy,     
Vermeil: Mersch Nicole, Garson Marc,  
Vermeil-Palmettes: Schmit Marcel,

Nodeems den Här Buchholtz d’Gléckwënsch vu Säiten vun der 
UGDA iwwerbruecht hat, war et um Charel Goerens d’Wuert 
un d’Versammlung ze riichten iert dem Buergermeeschter Jos 
Lutgen d’Schlusswuert virbehale war.

Zum Schluss huet de President all Uwiesend op ee Patt an ee 
Maifelchen invitéiert deen hien zu sengem Amtsuntrëtt offréiert 
huet. 
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De Comité vun der Schierener Musek setzt sech folgendermoos-
sen zesummen: 
President: Camille Pletschette, Vizepresident: Ed Schenten, 
Sekretär: Raymond Storn,  Hëllefssekretär: Guy Nickels, 
 Keessjee: Jules Wagener, 

Memberen: Gusty Feinen, Robert Hanff, Martin Hendricks, 
Alfred Kayser, Joe Kayser, Fränk Meyer, Aloyse Nickels, 
Marc Nickels a Carlo Thill. 

Éierepresident: Jean Thill, Éierevizepresident: Pierre Feinen, 
Éieresekretär: Tibessart Mil,
Archivar: Ady Kugner.

Nom Apéro war Banquet am neie Sall an der Rue du Moulin 
ugesot.

Fotoen: Carlo Thill
Camille Pletschette

Eis Éieremusikanten Metty Nickels a Jängi Meyrath mam 
 Éirepresident Jean Thill an der Mëtt si gudder Déng. 

De John Dondlinger huet nom Iessen mat senger one man show 
fir gutt Stëmmung gesuergt, an huet seng musikalisch Villsäitig-

keet ënner Beweis gestallt.

Och dëst Joer hat d’Musek den Zineklos nees Samschdes den 
1. Dezember bei di gutt a brav Kanner an d’Sportshal invi-
téiert. D’Aen vun deene Klengen hu geglënnert an et huet een 
d’Spannung héiere knisteren, si konnten et bal nit méi erwaarden 
wéi mat liichter Verspéidung 
de Kleessche mat sengem 
schwarze Gesell ënnert der 
Melodie vum Léiwe Klees-
chen déi gutt gefëllten Hal 
betratt hunn, fir um Podium 
Plaz ze huelen. 

D’Schoulkanner hu mat 
Begeeschterung ënnert der 
Leedung vum Schoulmeesch-
ter Jos Kempa  Nikloslidder 
virgedroen. De Kleeschen an 
den Housecker hu ganz in-
tresséiert nogelauschtert, mee 
soubal den Housecker ernim-
mt gouf ass hien nervös ginn 
an huet mat de Rudde gefuch-
telt. Natierlech hat hien och 
eng Drëpp derbäi, dës krut 
als éischt den Här Buerger-
meeschter  an duerno kruten 

och d’Monnien aus der Musek vun dem famouse Kraut ze sch-
maachen. 
Nodeems d’Kanner hir Lidder virgedroen haten, si virop di 
Klengst mat hirer Mamm oder hirem Papp, duerno di méi Grouss 

DE KLEESCHEN BEI DE SCHIERENER KANNER
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virum Kleesche laanscht defiléiert a kruten hir verdéngten 
 Tiitchen. 

Fir de musikalischen Encadrement huet d’Musek mam Niklos-
marsch an e puer weidere Märsch gesuergt. Ënnert de Kläng vum 
„Leiwe Kleeschen“ huet sech den Zineklos a säi Gesell nees bis 
d’nächst Joer verabschied a si weider gezunn.

CP
Fotoen: Myriam Pletschette

No dem Tubas-Quartett 2004, dem Trompetteregëster 2005 an dem Clarinetteregëster 2006 huet bei deene leschte Chrëschtmetten 
ee Saxophon-Quartett de musekalischen Deel iwwerholl.

DE SAXOPHON-QUARTETT AN DER CHRËSCHTMETTEN
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REGIONALVERSAMMLUNG VUN DER
UNION GRAND-DUC ADOLPHE

D’Schierener Musek hat méindes den 10. Dezember d’Organi-
satioun vun der dësjäereger Regionalversammlung vum Norden 
iwwerholl. Dës Regionalversammlungen déngen der Präpara-
tioun vum nationalen Ugda-Kongress deen de 27. Januar am 
Conservatoire zu Lëtzebuerg ofgehale gëtt. 

Ëm 19 :30 war et dem President vun der Schierener Musek, Ca-
mille Pletschette, virbehalen den Empfank ze maachen, hien huet 
de Buergermeeschter Jos Lutgen, den Zentralcomité, d’Presiden-
ten an d’Vertrieder vun den uwiesende Museksgesellschaften, 
Choralen, Theaterveräiner a Folklorvereenegungen häerzlech hei 
zu Schieren wellkomm geheescht, an huet der Gemeng Merci 
gesot dass si de Sall zur Verfügung gestallt hunn.

Virun engem gutt gefëllte Sall, et waren uwiesend 49 Museksge-
sellschaften, Choralen, Theaterveräiner a Folklorvereenegungen 

aus dem Norden, 4 aus dem Kanton Lëtzebuerg a 7 aus dem 
Kanton Miersch, huet de President kuerz den Historique vun der 
Schierener Musek duerchgaangen fir mat der aktueller Situa-
tioun ofzeschléissen an d’ Wuert un de President vun der UGDA 
weider ze ginn.

De President Louis Karmeyer huet och all Vertrieder vun den 
uwiesende Veräiner häerzlech begréisst an huet sech als eenzege 
Presidentschaftskandidat virgestallt. Et war dunn un alle Kandi-
daten fir ee Posten am Verwaltungsrot sech virzestellen an sech 
ze rekommandéieren fir um Kongress gewielt ze ginn.

Am Schlusswuert huet de Buergermeeschter eis Uertschaft vir-
gestallt, an huet all Uwiesend op den Éierewäin, offréiert vun der 
Gemeng, agelueden.

CP

Cabaretsowend mat de Makadammen Samsdes de 25. Oktober.

Organisateur d’Schierener Musek

MATDEELUNG
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Mir mussen eis steigeren !

An der Wanterpaus konnten di Verantwortlech a virun allem 
Spiller an Trainer mat der drëtter Plaz am Klassement vun der 
Hironn nit zefridde sinn. Nämlech d’Zil dës Saison war, a beson-
nesch de Spiller hirt Zil, fir esou schnell wéi méiglech nees an 
d’Éierepromotioun zréckzekommen.

Duerfir muss een awer och an de wichtege Momenter konzen-
tréiert um Ball sinn a nit mengen mir wieren esou staark, dass 
eng adequat Ustrengung iwwerflësseg wier. Esou gutt si mir nit, 
dass ee kéint mengen et géif vum selwe goen. Teamgeescht ass 
gefuerdert bei allen Akteuren an de perséinlechen Ego ass do 
zweetrangeg.

An dëse Message schéngen eis Spiller no enger Entrevue mat de 
Responsabelen vum Veräin elo definitiv verstanen ze hunn a mir 
sinn iwwerzeecht, dass si konzentréiert an dës Réckronn eraginn 
an alles versiche wäerten de Maximum ze leeschten.

Och eis Reserve-Equipe ass gutt am Rennen dës Saison, fir ëm di 
éischte Plazen an hirer Klass ee Wuert matzeschwätzen.

Am Jugendberäich huele mir momentan an der Wanterpaus an 
alle Klasse mat eisen Equipen um Halechampionnat deel an 
d’Resultater loossen hoffen op ee gudde Nowues am Veräin.

Mir als FC SCHIEREN wënschen all eise Spiller fir dat neit 
Joer eng gutt Gesondheet a virun allem keng Verletzungen. Eise 
Supporteren selbsverständlech och eng intakt Gesondheet a gutt 
Nerven an Ausdauer bei der Cloture.

DEN FC SCHIEREN NOM WANTERSCHLOF

Nach ëmmer elegant mat 80 Joer: Emile Fiedler
58 Joer Secretaire vum FC Schieren

Supporter vum FC Jeunesse Schieren

Eng staark Ekipp
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SCHIERENER POMPJEEËN

Den zweete Sonndeg am September, de Weekend virum Schoul-
ufank, ass de Rendez-vous fir d’Pouletsfest. Obwuel et déi ganz 
Woch méi oder wéineger schlecht Wieder wor huet et awer op 
deen Dag selwer nit gereent an d’Sonn huet sech tëschent de 
Wolleke gewisen. Ugefaang mat engem Concert-Apéritif vun 
der Schierener Musek am Zelt gouf duerno d’Mëttegiessen 
zerwéiert. Vun 13 Auer un ass fir Animatioun gesuergt ginn 

a bei hinne stungen nieft den Übungen nach de Jugenddag 
zu Woltz. Sonndes den 2. Dezember hunn d’Pompjeeën hir 
 Patréinesch d’helleg Barbara gefeiert. D’helleg Barbara ass 
nieft de Pompjeeën och d’Schutzpatréinin vun de Minettsleit, 
Kanonieren, Gefaangenen a Stierwenden. Si gehéierten zu de 14 
Nothelfern. No enger Mass fir déi lieweg a verstuerwe Pompjeeë 
gouf uschléissend bei engem gudde Mëttegiessen de Bärbelen-
dag gefeiert.

mam Orchester Pol & Rosch, Formel 1 um groussen Ecran am 
Pompjeesbau, Gratisrondfahrt mat enger Päerdskutsch, Demon-
stratioun vum TAE-MO Club Dikrech, Optrëtt vun de Schierener 
Theaterfrënn a Presentatioun vum Groupe Self-Defense vum 
Turnveräin Schieren. Op jidde Fall wor och dës Kéier d’Poulets-
fest ee grousse Succès an d’Leit hu sech dëse Sonndegnomëtteg 
wéi déi Jore virdru gutt amuséiert.

Nom Pouletsfest an der Summervakanz hunn d’Übunge rëm 
ugefaang. Och bei de Jugendpompjeeë wor d’Vakanz eriwwer 

14 Deeg drop ass déi lescht gréisser Manifestatioun fir d’Joer 
2007 iwwer d’Bühn gaang: d’Chrëschtfeier de 16. Dezember 
wor de Schluss vun engem aktivitéitsräiche Programm 2007 vun 
de Schierener Pompjeeën.

Och wann et nach relativ fréi am Joer ass, déi nächst Terminer fir 
2008 sti scho fest: den 10. Februar d’Buergbrennen, de 14. Juni 
ass eng grouss Feier fir 15 Joer Orchester Pol a Rosch, de 14. 
September d’Pouletsfest, de 7. Dezember Bärbelendag an de 14. 
Dezember d’Chrëschtfeier.

FOTOEN

POULETSFESTPOULETSFEST
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D’Chrëschtfeier huet dëst Joer Sonndes, den 2. Dezember mat 
enger feierlecher Houmass fir all Memberen vun de „Fraen a 
 Mammen“ ugefaang.

Dënschdes, de 4. Dezember war am Festsall vun der Gemeng 
eis tradionell Chrëschtfeier fir eis Memberen an zu gläicher 
Zäit Chèque Iwwerreechung u verschidde Wohltätigkeets-
 Organisatiounen.

D’Presidentin huet all Memberen an Invitéen begréisst, ënner 
aneren den Här Paschtouer, den Här Buergermeeschter mat 
sengem Schäfferot an d’Vertrieder vun deenen eenzelen Orga-
nisatiounen. Si huet hinnen all e puer gemittlech Stonnen  an e 
schéinen Owend bei eis gewënscht.

Duerno hu mir den Erléis aus dem desjäerige Basar u folgend 

caritativ Organisatiounen iwwereecht. Mir hunn am Ganzen 
10 000 Euro verdeelt un:

1. Den Här  Dechen Ferdi Fischer  fir de Burkina Faso
2. A.P.E. M. H. (Park Housen)
3. d’Madame Christiane Koeune  fir Hëllef fir de Bénin
4. de Pater Stark fir d’ Kanner am Slum vun St. Petersburg
5. Télé-Vie
6. d’Caritas fir d’ Flutkatastrof am Bangladesch

Beim uschléissenden Nuetiessen huet eis Kächen hirer Kach-
konscht all Éier gemaach.

Den Här Dechen  Ferdi Fischer, den Här Beaumet, an d’Madame 
Koeune hunn hir Organisatioune virgestallt.

CHRËSCHTFEIER VUN DE FRAEN A MAMMEN

8. September: Quetschefest

 An der Natur war dëst Joer alles mi fréi un. Sou 
waren och d’Quetschen véierzéng Deeg mi fréi zeideg. 

An aneren Dierfer hu se d’Quetschen agefruer vir den Datum 
vun hirem Quetschefest kënne bäizebehalen. Mir hunn eist 
 Quetschefest vum 22. op den 8. September virverluegt.

Well de Neie Sall dee Weekend besat war hu mir eis an a bei der 
Cafeteria vun der Sportshal établéiert. 

Mir hu 5 Zänner Quetschekraut gekacht a verkaaft an dernieft 
och nach 60 Quetschentaarten.

Mir soen all eisen hëllefsbereeten Dammen an Häre villmols 
Merci fir hir Ënnerstëtzung a virun allem eiser heemlecher 
 Reesendesch déi vill Quetschekraut ënnert d’Leit bruecht huet.

GAART AN HEEM SCHIEREN
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3. November: Regionalversammlung Norden:
Verdeelen vun den Täschebicher.

Dëst Joer huet d‘Schierener Sektioun vum Gaart an Heem dës 
Versammlung organiséiert.

Den Haaptpunkt vun der Versammlung ass d’Verdeele vun den 
Täschebicher. All Sektioun aus dem Norden muss deen Dag seng 
Bicher ofhuelen. 

De President vum Schierener Gaart an Heem, de Jean-Paul 
MEISCH, huet d‘Leit begréisst an eis Sektioun kuerz virgestallt.

D’Wuert war dun um Här CROCHET, President vun der Regional 
Norden an duerno huet de President vun der Federatioun, den 
Här KIEFFER, geschwat iwwer d’Problemer vun de Sektiounen 
a vum Dachverband: „D’Zuel vun de Memberen geet zréck. Mir 
mussen eis froen virwat? Wat musse mer änneren, besser man? 
An der heitijer Gesellschaft huet kee mäi Zäit a Loscht fir ee 
Gaart anzeman, dacks just nach e besse Wues an e puer deko-
rativ Planzen virun oder hannert dem Haus. Een anere Problem 
ass deen, dat ëmmer méi Appartementshaiser, wou keng Gäert 
derbäi sinn, an den Dierfer gebaut ginn. Wee weess, mir kommen 
vläicht rëm op “d‘Schrebergärten“ zréck.

De Nico GARSON huet dunn nach ee klenge Film gewisen 
iwwer Schieren an d’Schierener Sektioun vum Gaart an Heem.

8. Dezember: Generalversammlung

Erauszegréifen aus dëser Generalversammlung ass d’Éierung 
vun eisem Keessjee Tun Nickels. Viru 40 Joer huet den Tun 
d’Keess vum Här Bourkel iwwerholl, an hien huet seng Saach 
bis haut gutt gemaach. Dofir ass hien och vun der Kultur- an 
Sportkommissioun geéiert ginn.

Als klenge Merci fir seng Aarbecht am Veräin krut den Tun eng 
Corbeille, gutt gespickt mat Wäin, iwwerreecht.

Mir hun den Owend bei engem gemittleche Patt ofgeschloss.

De Gaart an Heem Schieren wënscht senge Memberen
all Gudds fir 2008, vill Erfolleg am Gaart, awer virun allem eng gudd Gesondheet.
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Floumaart – 7. Oktober 2007
Scho fir déi zweete Kéier huet d’Schierener Porequipe e Flou-
maart mat Kaffisstuff organiséiert. Och dëst Joer hate mir ganz 
vill Succès.

Scho Samschdes beim Opriichten si mir regelrecht vun de Leit 
iwwerfall ginn. Genausou gung et eis Sonndes. Eigentlech war 
geplangt eréischt um 15.00 Auer d’Dieren op ze man, mee scho 
viru 14.00 Auer stungen déi éischt virum neie Festsall ze waar-
den.

De ganze Mëtteg iwwer ass gewullt, gesicht, gedréint, gekéiert 
a verhandelt ginn. Anerer hu sech e flotten Nomëtteg bei Kaffi 
a Kuch gemaach.

Mir freeën eis demnächst e Scheck vun iwwer 2.000.- Euro 
 können un Bonnievale-Project asbl ze iwwerreechen.

De nächste Floumaart steet scho fest, an zwar den 12. Oktober 
2008….awer da scho vu 14.00 Auer un!......Sollen se da schon 
um 13.00 Auer kommen?!

Bastelaktioun mat de Massendénger

Wéi all Joer hu mir och dest Joer mat eise Massendinger gebas-
telt. Krëschtbullen, Holzbeemercher, Wichtelen an natierlech 
Arrangementer stungen um Programm.

Et gouf gepinselt, gepëscht a gerëscht an op sou munchem Pul-
lover gesäit een nach haut d’Spuren. Den 1. an 2. Advent hu mir 
dun eis Deko Artikelen an der Kiirch verkaaft. Ewéi ëmmer hun 
eis Schierener Leit gutt akaaft, a mir hun eis Massendingerkees 
erem ë besse gefëllt kritt.

Mir soen all deene Leit Merci, déi all Joer erëm un eis denken!

Chrëschtmetten 2007
Joerelaang huet eis Schierener Musik fir d’Astëmmung an 
d’Metten gesuergt, duerno hun d’Massendinger hirt Krëppespill 
opgefouert. Et war ëmmer ganz flott, an trotzdem hu ganz vill 

Leit font, datt et einfach zevill laang dauert bis endlech d’Mass 
ugeet. Déi eeler Generatioun konnt scho bal nët méi sëtzen an 
déi Kleng hu schon nom Krëppespill an de Bänke geschlof.

Mir hun eis fir 2007 mol eppes anescht ausgeduecht. D’Musik an 
de Gesank hun eis duerch di ganz Mass begleet, an eis Massen-

NEIES AUS DER PAR
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dinger, ënnerstëtzt vun de Kommiounskanner, hun eis d’Evan-
gelium als Krëppespill duergestallt. Fir datt och jiddereen den 
Hellegen Owend konnt mat der Famill genéissen, hu mir schon 
um 19.00 Auer ugefaang. Ville Leit huet dat gutt gefall, anerer gi 
léiwer no engem gudden Iessen an d’Metten. Doriwwer kann een 
laang a vill diskutéieren, mee jidderengem kann ee et nët recht 
man. Mir wiren awer trotzdem frou är Meenung ze héieren.

Engt steet awer fest, eis Metten 2007 waren schéin. Musik a 
Gesank hun eng wonnerbar Ambiance erabruecht, an eis Kanner 
hun hir Saach och gutt gemaach.

Hinnen all e grousse Merci!
Josiane Gillen

Porequipe  
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Et ass schon eng Traditioun, den 3. Sonndeg am Oktober ass den 
Dag vum 3. Alter 

Den Här Paschtouer Romain Gillen, ënnerstëtzt vun eisem 
Schierener Gesank huet samschdes owes eng schéi Mass gehal, 
fir all liewend a verstuerwen Memberen. Nom Apéritif ass ee 
gutt Mëttegiessen am Sall zerwéiert ginn. 

Um 1/2 3 Auer, hunn d‘Stater Akkordéonisten ee gefällege  
Concert mat bekannte Melodien zum beschte ginn. 

An der Paus war d‘Éierung vun deenen eelste Memberen déi am 
Sall waren.

Mir hu geéiert 

fir   75 Joer :  Berwick Jean  an  Zimmer Germaine, 
fir   80 Joer :  Jacobs Alice  a  Werdel Lucien
fir   86 Joer :  Meyrath Jean  a  Goerens Gust
fir   87 Joer :  Ries Irma  a  Streitz Thea
fir   88 Joer :  Floener Margot  a  Wagner Marechen

Fir d’Gëllen Hochzäit konnte mir der Madame an dem Här 
Klemmer-Jungels gratuléieren. 

Si hunn alleguer schéi Blummenarrangementer iwwereecht kritt 
a mir wënschen hinnen alleguer nach schéi Stonnen zesumme 
mat de Frënn vum 3. Alter.

Nico Garson

Och bei déi grouss Kanner kënnt de Kleeschen all Joer an 
d’porte ouverte. De ganze Mëtteg ass eng komesch Stëmmung 

D’FRËNN VUM 3. ALTER

Dag vum 3. Alter 2007, den 21. Oktober

De  Kleeschen op Besuch an der porte-ouverte,
de 5. Dezember
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am Sall, bis no 5 Auer, da geet d’Dier op, si sinn endlech do, de 
Kleeschen an och den Housecker. Déi éischt Strof vum Klees-
chen sengem Lid kréien mir nach zimlech all zesummen a fir de 
Rescht hëlleft en Ziedel mat de Wierder.

Esou munchereen fillt sech zréckversat a seng Kannerzäit 
déi méi oder wéineger laang zréck läit a wann dann och nach 
Rudden ausgedeelt ginn, da wëllt kee gefuddelt oder gestëppelt 
hunn. 

Nico Garson

Kuerz viru Chrëschtdag gëtt nees eng Chrëschtfeier virbereet.  
D‘Hären Dichter a Scholtes sinn och invitéiert.

D’Kanner vum Gesank hu sech och ugemellt. Um 4 Auer sinn 
déi éischt Leit scho komm, an no an no huet de Sall sech gefëllt. 
Eis Dammen aus der Kichen hu nees gutt geschafft, fir eis Leit 
ze verwinnen. D’Kanner hunn e schéinen besënnleche Concert 
gesongen, dee si mat hirer Dirigentin Ramona astudéiert haten a 
si sinn um Piano begleet gi vum Sigi.

Mir hunn awer och nach eng „jonk Koppel“ gefeiert, d’Jeannine 
an den Tony Nickels-Bonneaud hate Gëllen Hochzäit, a mir hunn 
hinnen häerzlech gratuléiert

Mir hunn Tombola verkaaft, an nom Dessert huet och esou 
munchereen schéi Gewënner mat heem geholl. Och huet nach 
jiddereen e klenge Cadeau kritt.

An eiser Këscht waren 530 Euro, mir hunn dunn de Rescht 
bäigeluegt soudass mir konnten deenen Hären vu Lëllgen 
1.000 Euro iwwerweisen. Mir hunn ee schéint Bild vun hirem 
Haus kritt, dat mir an eisem Sall wäerten ophänken.

Fir déi lescht porte-ouverte virun de Feierdeeg huet d’Spillschoul 
sech ugemellt fir bei eis sangen ze kommen. 36 kleng wibbeleg 
Jongen a Meedercher si mat hire Jofferen an enger ganzer Parti 
Mammen, Pappen, Bomien a Bopien  bei eis komm fir eis ze 
präsentéieren, wat si an der Schoul geléiert hunn. 

E Gedicht vum Boxemännchen, an e puer Chrëschtlidder:   
Chrëschtdag kënnt; Dir Kanner o kommt dach; O Dännebam;    
An der grousser hellger Nuecht.

Chrëschtfeier, den 12. Dezember

Porte-ouverte vum 20. Dezember
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’t ass wierklech schéin ze gesinn wéi begeeschtert déi Kleng bei 
der Saach waren an och eise Leit huet et vill Freed gemaach. 

Si haten och Kuch matbruecht, a Kichelcher déi si an der Schoul 
gebak haten. Mir hunn hinnen Gedrénks derbäi zerwéiert.

Mëttwochs, den 19. September war en Ausflug an d’Eisleck 
ugesot. Mat 29 Leit si mir op Munzen gefuer, wou mir richtege 
Lëtzebuerger Kascht zerwéiert kritt hunn. Et war esou gemitt-
lech, dass mir soss näischt méi konnte kucke goen, mir haten 

zu Lëllgen rendez-vous am Éisléker Heem. D‘Hären Dichter a 
Scholtes hunn eis duerch de Foyer gefouert an hunn eis erklärt, 
wéi si schaffen a wat nach alles muss gemaach ginn, well si sinn 
nach voll am Ëmbau. Och dee schéine Gaart an d’Atelieren mat 
däer grousser Zär hu mir gewise kritt, déi ass ganz mat Spen-
degelder bezuelt ginn. Eis Sammelaktioun 2007 geet jo an de 
Foyer Éisléker Heem, an duerfir war ët och intressant, ze gesi 
wat mat deem Geld geschitt. Als Ofschloss hu mir bei hinnen 
nach Kaffi an Taart zerwéiert kritt.

Nico Garson

Ausflug op Munzen an op Lëllgen, den 19. September

D‘FRËNN VUM 3. ALTER 

invitéieren op e Filmowend
Samsdes, den 23. Februar um 18.30 Auer, am neie Sall

“Schieren am Laf vun der Zäit„
 gefilmt an zesummegeschnidden vum Nico Garson.

Den Entrée ass fräi. 

D‘FRËNN VUM 3. ALTER  invitéieren

Mëttwochs, de 27. Februar op d‘Brëtzelfeier
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ANTENNE COLLECTIVE
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TURNVERÄIN SCHIEREN
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Spargelowend
Freideg, den 25. Abrëll 2008

BBC BLACK FROGS SCHIEREN

Nodeems dat eis Hären d’lescht Joer bis an 

1/8 Finale vun der „Coupe de Luxembourg“ komm waren

an do an engem flotte Mätch géint d’Etzella verluer hunn…

waren dëst Joer eis Dammen an der 

1/4 Finale vun der „Coupe des Dames“ géint T71 Diddeleng…

Leider ass den Dram bis an 1/2 Finale ze kommen net Realitéit ginn
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 An et war eng Entscheedung déi ech bis haut nit be-
reien.

Rom: 3) Zum Schluss nach eng generell Fro:

 Wéi gesäiss du de Schierener Basket? Mir hunn hei 
bestëmmt net déi selwecht Moyenen wei d’Etzella, de 
Black Star oder den US Hiefnech se hunn. Sief dat elo 
finanziell oder sportlech..... Hu mir eng Chance vis à vis 
vun eise grousse Noperen?

AMA: Fier eise Veräin mat de groussen aus dem Norden ze 
vergläichen ass falsch an onfair well dat si Klib dei 
besti scho laang, mee wat ech kann soen ass, datt déi 
och ganz kleng ugefaangen hunn a sech hir Erfahrung 
selwer ergattert hunn, do huet eben Schieren ee Virdeel 
haut well de Kontakt zu deene Veräiner gutt ass an datt 
ee vun deene léieren kann fir dat Finanziellt.

 Sportlech huet Schieren ganz gutt Elementer, d’Heraus-
fuerderung ass awer déi, datt een esou Spiller mat grous-
sen Ambitiounen an Talent am Veräin hale muss, et 
muss een et hi kréien, een Encadrement ze schafen mat 
gudden a motivéierten Traineren wou déi Spiller sech 
wuel fillen, an op kee Fall de Spaass um Basket verléie-
ren, an déi musse gesinn a fillen datt si sech permanent 
verbesseren. Do kommen ech op dee grousse Problem 
zu Schieren!

 D’Disponibilitéit vun der Hal ass a bleift ee Problem fir 
richteg virun ze kommen.

 D’Spiller musse kënnen eng Hal zur Dispositioun ge-
stallt kréien fir individuellen Training mat Kraafttrai-
ning ze kombinéieren, well dat ass déi eenzeg Meiglech-
keet fir sportlesch virun ze kommen a weider jonk Leit 
op Schieren ze kréien.

 Well ouni déi Elementer bleift Schieren een zweetklassege 
Veräin an der National 3. (ass nit schlecht gemengt)

Merci Rom
Merci Ama

Dräi  Froen un eisen Chef-Coach, 
Amadeo DIAS:

Salut Ama,

Rom: 1) Ama, du bass elo an der 2ter Saison hei bei eis zu 
Schieren. D’lescht Joer hues du bei eis am Kader mat-
gespillt, an dëst Joer hues du eng ganz wichteg Roll bei 
eis am Verain iwwerholl. Du hues d’ Relève gemeet vum 
Jean-Charles, wat bestëmmt keen einfachen Job war. 
Mir wessen wat den JC bei eis geleescht huet, an d’Lat 
war deementspriechend héich geluecht.Wéi gesäais du 
déi sportlech Zukunft vun eiser éischter Ekipp?

AMA: Also eischtens war ech ganz erstaunt datt de Club mir 
esou eng grouss Responsabilitéit a Vertrauen geschenkt 
huet well ech an deem Beraich am Fong nit vill Erfaahr-
ung hunn, virun allem mol een decke Merci un déi Leit, 
déi d’Entscheedung getraff hunn.

Zu de Froen,

 Am Fong lait d’Lat a mengen Aen nach ëmmer ganz 
héich well mat deem Material dat déi Ekipp huet muss 
vu groussen Ambitiounen geschwat ginn. Awer esou 
Ambitiounen kann een nëmmen a Verantwortung droen 
wann ee ganzt Duerf hannert engem Veräin steet, zB. 
Disponibilitéit un Trainingsstonnen well mat deenen 
Zäiten dei mir hunn kann een nëmmen ee bestëmmten 
Level erreechen, an dat geet nit duer wann ee gesäit an 
fillt wat fir ee Wëllen an deenen eenzelne Spiller an 
 Veräinsmataarbechter steet. Dofir denken ech datt mat 
der néideger Aarbecht de Veräin nit wäert laang op der 
Plaz trëppelen.

Rom: 2) Ama, du hues gewiesselt vun engem héige Niveau 
(Nationale 1 Black Star an Etzella) an eng Nationale 3.

 Ok, mir hunn dat viru Joeren eng Kéier beim Patt besch-
loss, mee trotzdeem, wat huet dech motivéiert bei eis op 
Schieren ze kommen?

AMA: Firun allem: DEN ALTER :-)

 NEE; ech hat ganz vill gutt Saachen iwwert de Veräin 
héieren, an och de Vlado huet mir scho Joerelaang een 
décke Kapp gemaach fir op Schieren ze kommen. :-)

 Ech hu laang mam Änder gespillt a mir hun eis emmer 
gesot datt mir nach eemol sollten zesumme spillen virun 
deem, datt mir d’ Schong un den Nol hänken.

 Schieren war einfach perfekt well ech eben vun Ettel-
bréck sinn an et éischtens nit wäit ass, an och well de 
Klub vill Ex-spiller vun der Etzella huet, an déi ech 
och scho kannt hunn, du hu ech gemierkt datt do eng 
jonk Grupp vun Spiller stung dei nëmmen drop gewaart 
hunn haart ze schaffen a sech ze verbesseren an dat huet 
mir dunn de Gedanken bruet dat vläicht mat menger 
Erfahrung als Spiller kéint ech deem engen oder aneren 
hëllefen sech ze entwéckelen.
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Beim Turnéier  fir eis Dammen an Hären si mir dëst 
Joer als Gewënner vum Terrain gaangen.

Déi zwou Coupen
sinn deemno

hei zu Schieren
bliwwen.

Jugendstage
an der Allerhellegen- a Chrëschtvakanz

An deenen zwou Schoulvakanzen waren eise Chef-Coach vun der Jugend 
zesummen mat sengem Team och rëm aktiv:

Praktesch all Dag waren si präsent an der Sportshal wou eis Jugendspiller 
mat grousser Begeeschterung um jeweilegen Jugendstage deelgeholl 
hunn. 

Hei puer Biller.....

Turnéier
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Den 28. September hu mir op Invitatioun vum Rotary Club e 
puer Sketcher fir behënnert Leit an der Hall Ierbecht zu Biereng 
gespillt.

Mëtt September hate mir mat de Prouwen fir d’Theaterstéck 
„Hochzäitsféiwer“ ugefaang. Mir sollten de 17., 23. a 24. 
 November spillen, mee well eng Actrice krank gi war, konnte 
mir de 17. November net spillen a mir hun duerfir d’Virstellung 
op Sonndes de 25. November um 17.00 Auer verluecht. Vill Leit 
ware kucke komm an duerch hiert Laachen an hiren Applaus hu 
si eis gewisen, dat et hinne ganz gutt gefall huet. Villmols merci 
eise Sponsoren, all de Leit, déi eppes fir an Tombola gin hun an 
all eise Memberen, déi gespillt oder geschafft hun.

Och dëst Joer spille mir ërem Theater an zwar den 15., 22. an 
23. November.

Mir sichen ëmmer Leit, déi gäer Theater spillen, duerfir fäert net 
a mëllt iech ob jonk oder al, grouss oder kleng, déck oder dënn, 
dir sidd häerzlech wëllkomm, wann dir Loscht huet an enger 
flotter Equipe matzespillen (Tel.: 81 95 05).

D’ganz Equipe vun den Theaterfrënn wënscht iech ee gesond a 
glécklecht neit Joer.

Pick Lucienne

THEATERFRENN SCHIEREN

Op der 14. Generalversammlung de 10. Oktober an der Bu-
vette vun der Sportshal huet d’Präsidentin d’Vertrieder vum 
Gemengerot, d’Vertrieder vun den Duerfveräiner an d’Mem-
beren an d’Frënn vum Theaterveräin begréisst. Eis Sekretärin, 
 d’Marianne, huet eis een détailléierten Bericht iwwer d’Akti-
vitéiten vun 2006 gemaach. An du war et um Keessjee, dem 
Romain, fir eis ze soen, wéi et mat de Finanzen ass. No der 
Versammlung hu mir d’Leit op ee gudde Patt invitéiert.

De 7. September haten d’Pompjeeën eis gefrot fir um Pouletsfest 
e puer Sketcher ze spillen wat mir ganz gäer gemaach hunn.



CHORALE CAECILIA SCHIEREN
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CLUB DES JEUNES SCHIEREN

KLEESCHEN 2007

Traditionnel huet den Kleeschen sech och dest Joer rem zesum-
men mam Club des Jeunes vu Schieren den 5. Dezember op 
den Wee duerch d’Duerf gemaach, fir déi brav Kanner besichen 
ze goen an déi eng oder aner Cadeauen, mee och munchmol 
eng Rutt ze verdeelen. Natierlech koum den Kleeschen och net 

eleng, mee hien hat niewent sengem Gesell dem Houseker och 
nach ee vun sengen Engelcher matbruecht an 2 Chauffeuren, déi 
den Kleeschen op sengem Wee duerch d’Duerf begleet hun. Des 
traditionnel Aktivitéit gouf och des Joer rem mat vill Begeesch-
terung vun den Schierener Leit opgeholl sou dat den Kleeschen 
deen Owend all Hänn voll ze din hat fir déi 8 Heiser opzesichen, 
déi en op sengem Kalenner stoen hat a fir  deene ronn 16 Kanner 
hier obligatoresch Tietchen ze iwwerreechen. Mee den Klees-
chen huet déi Méi gären op sech geholl a gouf och räichlech 
belount mat engem Laachen vun de Kanner oder mat engem 
gudde Patt vun den Elteren wou hien awer och sou munch Rutt 
huet missen verdeelen.

D’Kanner woren dest Joer duerchschnëttlech zweschent 1 an 8 
Joer al a bei hinnen all wor d’Freed an d’Opreegung grouss, wéi 
se dem Kleeschen seng Schellen scho vu wäitem héiren hunn. 
Leider woren och e puer Kanner dobai, die vu lauter Opreegung 
nëmmen nach gekrasch hunn an sech hannert der Mamm oder 
dem Papp verstoppt hun an och net duerch eng Tietchen oder e 

Cadeau méi ze berouegen woren. Géint 22 Auer hat den Klees-
chen dunn  seng Ronn duerch sämtlech Heiser gemaach an huet 
sech rem op den Wee gemaach. Wéi gewinnt wor des Traditioun 
wéi all déi Joren virdrun gratis, mee natierlech wor et net ver-
bueden, dem Kleeschen a sénger Èquipe déi eng oder aner Klen-
gegkeet zouzestiechen. Umellen fir des Aktioun konnt e sech via 
Telefon am Viraus. Vun deser Plaz aus soen de Kleeschen an den 
Club des Jeunes Schieren all deene Leit merci, déi deen Owend 
mat sou vill Begeeschterung des schéin Traditioun ënnerstëtzt 
hun, siew et duerch hir Participatioun oder duerch hiren Don a 
mir hoffen, dat dir och d’nächst Joer bei deser Geleeënheet nees 
un eis denkt. 

Photoen: Humbert Patrick 

CHRËSCHTBEEMERCHER 2008

Wéi all Joer hat den Club des 
Jeunes Schieren, den 12. Jan-
uar 2008 rëm séng traditionel 
Aktivitéit vum Chrëschtbeem-
ercherasammelen. Mëttes um 
14 Auer hu sech eng ronn 14 
Memberen virun hirem Sall an 
der Huelschek mam Buerger-
meeschter Jos Lutgen getraff, 

deen sech wéi all Joer bereet erklärt huet, mam Trakter duerch 
déi eenzel Stroossen am Duerf ze fueren an déi sëllechen 
Chrëschtbeemercher anzesammelen.

D’Chrëschtbeemercher goufen dunn an Handaarbecht vun eise 
Memberen an den eenzelen Stroossen zesummegeraf fir se dann 
op enger strategesch gudder Platz zesummenzeleeën, wou se 
dunn op den Unhänger gelueden goufen an an de Gapp gefouert 
goufen, wou d’Gemeng eng extra ofgesëchert Plaz huet, fir 
organescht Material ze verbrennen. Géint 17 Auer hu sech 3 
 Memberen nach op de Wee gemaach, fir dee leschte Chrëscht-
beemchen um Mathgeshaff anzesammelen.

Duerno koum dee méi gemittlechen Deel vun der Aktivitéit, 
an zwar d’Verbrennen vun de Beemercher wat bei der enormer 
Quantitéit eng flott an impressionant Aktioun wor. Mir wëllen 
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Journée Commémorative

Journée Commémorative 2007

Wéi all Joer am Oktober, gedenken eis Memberen vun den Enrô-
lés de force, zesummen mat den Gemengenautoritéiten hire ge-
falene Kolleginnen a Kollegen an dem 2. Weltkrich. Ageschloss 
sin och all déi , déi zënter de leschte Joeren nom Krich net méi 
bei eis sin. 

Zelebréiert a gesongen gouf eng feierlëch Stëftungsmass vum 
Häer Paschtouer Romain Gillen a vun der Chorale vu Schieren. 
No der Mass goufen Blumme beim Denkmal niddergeluegt. A 
Präsenz vun eise Pompjeeën ass dun vun der Schierener Musek 
d’Sonnerie aux Morts gespillt gin.

No dëse Feierlechkeeten hu mir äis an der Pizzeria „Gran 
Sasso“ mat engem delikaten Mëttegiessen verwinne geloss. Wéi 
gewinnt ass do d’Generalversammlung iwwert d‘Bühn gaang. 2 
Memberen sin am vergaangene Joer vu Schieren fortgezun fir 
hieren Liewensowend an engem Altersheim ze verbréngen. 1 
Member, den Här Weber Aloyse, ass nëmmen ee Mount no der 
läschter Versammlung vun eis gaangen.

An der Hoffnung sech nach laang kënnen a beschter Gesondheet 
deen Dag ze begéinen ass den Dag mat villen Erënnerungen un 
di vergaangen Zäit, ausgeklongen.

ENRÔLÉS DE FORCE SCHIEREN

op dëser Plaz all deene Leit merci soen, déi eis hire Beem-
chen uvertraut hunn an natierlech speziell och deenen, déi eis 
eng Klengegkeet fir dës benevolat Aktioun zougestach hunn. 
 Natierlech soe mer och eisem Buergermeeschter villmols merci 

fir séng Hëllef an Ennerstëtzung an dem Pletschette Camille, 
deen op der Plaz wor fir Fotoen ze maachen. E grousse Merci 
och un d’Gemeng Schieren ouni déi mer dës Aktioun net hätte 
réaliséieren kënnen. 
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BUTZESCHOUL 2007-2008
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SPILLSCHOUL 2007-2008



48

AAL SCHOUKLASSEN 1986 -1987 / 1996 -1997
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CONCERT URAL KOSAKEN CHOR

Plaze kann ee reservéieren mat Iwwerweisen 
vun 16.00 Euro op den IBAN Konto: LU80 0029 1883 6422 4400 

vun der Kultur- a Sportkommissioun bei der Dexia

An der Oweskeess kascht den Billjee 19.00 Euro. 
Kanner bis 14 Joer hun fräien Entree.

Den Concert ass den 1. Mee 2008 

um 20.00 Auer 

an der Porkierch zu Schieren.
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D’Geschicht vun der Atertlinn.

Dat landbekannt Kannerlidd iwwer Schieren gouf hei liicht 
ëmgemodelt vun de „Frënn vun der Atertlinn“. Dëse Veräin, 
deen virun 10 Joer gegrënnt gouf, huet sech zum Zil gesat, 
d’Erënnerung un des Linn, déi 1967 agestallt gouf, wakreg ze 
halen. Duerfir bréngen si all Joer eng Erënnerongsplack op enger 
vun de fréieren Garen vun der Atertlinn un, an dat war dest Joer 
Schieren.

Den 6. Oktober 2007 hunn de Schierener Buergermeeschter Jos 
Lutgen an de Pierre Stork, aus dem Comité vun „Frënn vun der 
Atertlinn“ des Plack ageweit. Verbonnen mat dëser Aweiung 
war awer och eng Ausstellung an der fréierer Schoul iwwert 
d’Atertlinn, an eng Brochure, déi fir desen Ulass erauskomm 
war. Déi ganz Festivitéit war vun der Schierener Sport- a Kultur-
komissioun mat organiséiert ginn an d’Schierener Musek huet de 
musikaleschen Encadrement gemaach.

D’Atertlinn an de Schierener Halt

Den 21. Juli 1862 huet d’Wilhelm-Luxemburg-Eisenbahn-Ge-
sellschaft d’Streck Lëtzebuerg-Ettelbréck ageweit. Well d’Uel-
zechtbréck virun der Ettelbrécker Gare nach nitt fäerdeg war, 
hunn d’Leit am Ufank mussen zu Schieren erausklammen an zu 
Fouss op Ettelbréck goen. 1868 huet an engem Kontrakt zwës-
chen dem Staat an der Prënz-Heinrich-Eisebunnsgesellschaft des 
Lescht  d’Konzessioun kritt fir eng Eisebunnsstreck vu Péiteng 
iwwer Klengbetten op Ettelbréck ze bauen. Di éischt Faart op 
der ganzer Atertstreck war den 31. Oktober 1879. Den 23. Juli 
1880 gouf dunn zu Schieren den Halte ageweit, wou awer nëm-
men d’Zich vun der Atertlinn gehal hunn, an nitt déi, vun der 

Streck Lëtzebuerg-Ettelbréck. Doraus erginn sech dann folgend 
Datumer fir den Halte Schieren :

1880 - 1897 : Halte un der Ofzweigung Atertlinn a  Nordlinn 
zwëschen Colmer an Schieren

1897 - 1919 : Haltestell fir Persounenzich op der Gare zu 
Schieren

1919 - 1967 : Haltestell fir Persounen a Gleiser fir Gidder-
verkéier

1967 - 1970 : Just nach Gidderverkéier

1967, wi de Persouneverkéier agestallt an duurch Busser ersat 
gouf, ass d’Streck nach fir Gidderverkéier genotzt ginn. Bis 1991 
hunn d’Betriber Putz an Di Cato nach Waggonen mat Zement 
geliwwert kritt, esouguer haut gett d’Streck Ettelbréck-Colmar 
Usines-Bissen nach genotzt fir d’Goodyear zu Colmer an d’Ar-
celor zu Bissen ze beliwweren.

Aus den Dossieren vum CFL Verwaltungsrot geet ervir dat 1967 
op den 11 Halten zwëschen Kënzeg a Schieren am ganzen 33 
Leit geschafft hunn, do koumen nach 23 Mann Rottenpersonal, 
14 Lokomotivführer an 11 Mann fir Zuchkontroll derbäi. CFL 
huet deemols fir 1 Frang Einnahmen 7,5 Frang Ausgaben gehat 
an dat erkläert firwat des Streck stëllgeluecht gouf.

Di al Schierener Gare am Schnéi

Op Initiativ vun e puer Schierener Eisebunner gouf 1985 eng 
 Informationsversammlung ënnert dem Motto „NEES ENG 
GARE FIR SCHIEREN“ aberuff an eng Petitiounslëscht mat 
300 Ënnerschreften gouf un den Transportminister Marcel 
Schlechter geschéckt. No villen Beméiungen vu verschiddene 
Säiten konnt dunn tatsächlech den 20. September 1986 den neien 
Arrêt zu Schieren ageweit ginn. Dernieft gouf deen Dag och 
nach d’Diesellok 1813 mam Wappen vun der Gemeng op den 
Numm „Schieren“ gedeeft.

Iwwer d’Gidderhal goufen all Zort vun Düngemëttel wéi Thom-
mesmiel a Kalisalz geliwwert, déi d’Baueren vu Schieren an 
Emgéigend gebraucht hunn fir e bëssen méi Ertrag vun hire 
Felder ze hunn. Desweideren huet d’Toussaintsmillen Fruucht-
getreide fir Broutmiel a Mais aus Roumänien fir Fuddermëttel 
kritt.

BIM BAM BIREN – FUER MAT MAM PRËNZ OP SCHIEREN

De leschte Prenz hält zu Schieren mat 3 alen Schierener: 
Anny Heischbourg, Neckel a Franz Hoppert
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Ganz vill Wueren hunn awer och de Wee vu Schieren iwwer 
Lëtzebuerg an och an d’Ausland fonnt :
- Fudderrommelen an Zockerrommelen
- Geschlasse Lou
- Grouwenholz wat zu Schieren um Quai vum Stirn’s Néckel op 

d’Mooss geschnidden gouf, an Wéngertspéil fir op d’Musel
- Gromperen (am Wanter goufen d’Waggonen banne mat Stréi 

verkleet)
- Beem a Rousenplanzen aus de Schierener Bamschoulen a 

Rousenziechtereien.

Vir dem Stirn’s Néckel säin Häischen, hannen d’Gidderhal

Well d’Schierener Gare keng Bascule hat, ass den Véitransport 
vu Schwäin a Randbéischten ganz iwwer d’Gare vun Ettelbréck 
ofgewéckelt ginn.

Déi Zait goufen et zu Schieren 4 Barrièren:
- D’Haaptbarrière op der Gare selwer 
- zu Nidderschieren un der Uelzechtstrooss. 

Des 2 Barrièren sinn haut vollautomatiséiert.
- zu Uewerschieren, d’Millebarrière beim Häerewee an d’Barons-

barrière bei der Routbuchenallee.

Des 2 Barrièren sinn awer schon zenter enger Rei Joeren ver-
schwonnen. 

Eeen interessanten Detail gëtt et awer nach vun däer leschter 
Barrière ze verzielen. D’Wilhelm Lëtzebuerg-Bunn huet bei der 
Routbuchenallée een extraen Arrêt ageluecht fir den deemolegen 
Schierener Bierger Baron Felix de Broqueville, Staatsminister 
vun 1874 bis 1885, an den Député-Maire Pierre Toussaint vun 

der Millen vis-à-vis, opzelueden fir datt si an der Stad hiren Re-
gierungsgeschäfter an Chamberaktivitéiten konnten nogoen.

Bis 1984 huet et gedauert bis d’Gebailechkeeten vun der Eise-
bunn zu Schieren, Bunnenhaischen, Gidderhal an d’Gare selwer, 
ofgerappt waren an domat dat Kapitel ofgeschloss war. Duerch 
d’Brochure vun den „Frënn vun der Atertlinn“ ass et awer erem 
frësch opgeschloe ginn. 

Thérèse an Danielle Stork mam Louis, 
dem Pätter vun eiser Zeitung

Circulaire iwwer den Halte um Zesummefloss 
vun Atert an Uelzecht
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Organisatioun vun der Aweiung vun der Atertlinn.

Circulaire iwwer de Gidderverkéier zu Schieren

Circulaire iwwer den Transfert vum Halte vum Zesummefloss 
vun Atert an Uelzecht op di deemoleg Gare zu Schieren
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Erinnerungstafel und Ausstellung

Dieser seit Generationen bekannte und beliebte, von den Orga-
nisatoren leicht umgemodelte, Kindervers diente als Leitmotiv 
für das Eisenbahnfest, das am ersten Wochenende des Monats 
Oktober in Schieren gefeiert wurde. Wenn auch am 6. und 7. 
Oktober keine „Dampwolleken“ in den Himmel stiegen , wie 
dies kurz zuvor in Ettelbrück bei der 100-Jahr-Stadtfeier der 
Fall gewesen war, so kannte die Veranstaltung dennoch den 
verdienten Erfolg.

Verantwortlich für den Ablauf des Festes war die Kultur- und 
Sportkommission der Gemeinde, in enger Zusammenarbeit mit 
der Vereinigung „D’Frënn vun der Atertlinn“, die nun schon seit 
zehn Jahren in Steinfort ihr Zuhause hat.

In seiner doppelten Funktion als Mitglied der Gemeindekom-
mission und als Vorstandsmitglied der „Atertfrënn“ war der ein-
heimische Pierre Stork der eigentliche „Drahtzieher“ der nicht 
alltäglichen Initiative. Zusammen mit seiner Gattin Thérèse war 
er bis zum Einstellen des Personenverkehrs auf der Atterlinie, 
am 24. September 1967, als „Gérant de Halte“ geschäftsführend 
in Schieren gewesen; das sympathische  Ehepaar war also letzter 
Verwalter des Bahnhofs Schieren.

Als im Februar 1984 das abgewirtschaftete Gebäude und die 
Güterhalle abgetragen wurden, blieb lediglich der Brunnen 
hinter dem Empfangsgebäude erhalten. Diese typische Bau-
konstruktion, deren Oberteil von einer aus festen Mauersteinen 
erbauten Kuppel gebildet wird, stammt nachweislich aus der 
Zeit der Prinz-Heinrich-Eisenbahngesellschaft (PH), die mit der 
Gründung der Nationalen Eisenbahngesellschaft (CFL) im Jahre 

1945/46 endete. An diese Kuppel wurde nun die bronzene Erin-
nerungstafel angebracht.

Gegen 16.00 Uhr hatten sich der vollständige Schierener Ge-
meinderat, die Mitglieder der Kultur- und Sportkommission, 
die Vorstandsmitglieder der „Atertfrënn“ und viele Einwohner 
und Interessenten in der „Rue de la Gare“ beim Bahnübergang 
eingefunden. Besonders erwähnt seien die Ehrengäste: die 
Deputierten Ch.Goerens, F.Diederich, J.P.Schaaf; Ehrenbürger-
meister G.Goerens; A.Quintus, Bürgermeisterin aus Böwingen/
Attert; F.Etgen, Bürgermeister der Gemeinde Feulen und Pfarrer 
R.Gillen. Von den an der Broschüre beteiligten Autoren waren 
erschienen: Fränz Frising, Milly Thill, Henri Losch, Lex Roth, 
Josy Braun, Ed Federmeyer und Etienne Blasius.

Die lokale Musikgesellschaft unter Dirigent Alfred Kayser trug 
mit passenden Melodien viel zur Erhebung der Feier bei..

Im Namen der Veranstalter begrüsste Fernand Keiser, Präsident 
der Aterfrënn, alle Anwesenden, dankte allen recht herzlich, die 
irgendeinen Beitrag zum Gelingen des Festaktes geleistet hat-
ten, an erster Stelle der Gemeindeverwaltung für die spontane 
Unterstützung.

Nach einem kurzen, aufschlussreichen Rückblick auf die be-
wegte Geschichte der Attertlinie und des Bahnhofs Schieren bat 
er Bürgermeister J. Lutgen und Pierre Stork, die Erinnerungsta-
fel zu enthüllen. Dies geschah unter starkem Beifall und zu den 
Klängen des „Feierwon“.

Die gefällige Gestaltung der Plakette fand allgemein anerken-
nende Worte.

Mit dem Durchschneiden des Trikolorebändchens durch die 
Präsidentin der Kultur- und Sportkommission, Christianne 
Reiter,  assistiert von Thérèse Stork-Wagner, wurde der Zugang 
zu einer Ausstellung freigegeben, die von den „Atertfrënn“ im 
renovierten Festsaal zusammengestellt worden war.

Im dichtbesetzten Sall wurde die Feierstunde mit der Vorführung 
eines historischen Films über die einstige Attertstrecke einge-
leitet. Albert Hary, ehemaliger Lokführer bei der Bahn, hatte 
kurz vor der Stilllegung den Film gedreht und ihn später den 
„Atertfrënn“ zur Verfügung gestellt.

Für diese Feierstunde war der ursprüngliche Streifen eigens von 
Nico Birchen bearbeitet und spektakulärer gestaltet worden. Der 
Film erntete seinen verdienten Applaus.

Nach dieser kurzen Vorführung ergriff Fernand Keiser erneut das 
Wort. Zuerst stellte er der Versammlung die wichtigsten Expo-
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nate vor; danach sprach er den Inhalt der eigens für diese Feier 
zusammengestellten Brochüre an.

Die beiden ersten Exemplare der Brochüre wurden vom Autor 
selbst an Ehrenbürgermeister Goerens sowie an den amtierenden 
Bürgermeister Lutgen überreicht.

Nun trat der bekannte „Conférencier“ Henri Losch ans Mikro-
fon und führte durch den weiteren Verlauf des Programms. In 

Der Dachverband aller Hobby-Filmer hat ihre 
Mitglieder sowie Nicht-Mitglieder zu den dies-
jährigen „FILMDEEG 2007“ nach Schieren 
eingeladen.

Samstags, den 10. November wurde eine hohe 
Anzahl von Reise- und Ferienfilmen dem Pu-
blikum vorgeführt. Eine Jury prämierte die 
besten Projektionen, woraufhin die Autoren 
gemäss ihrer Platzierung belohnt wurden.

Sonntags, den 11. November waren es die Mit-
glieder der eingeschriebenen Vereine, die ihre 
Arbeiten zur Wertung vorstellten. Diese Sparte 
begriff normale Filme sowie „Minutenfilme“. 
Die Kulturkommission unserer Gemeinde, 
sowie die verantwortlichen Organisationen, 
waren erstaunt über so viel Jugendarbeit, die 
hier zur Wahl standen. Es ist auch zum ersten 
Male, dass Jugendgruppen des SNJ teilnah-
men.

SCHIERENER FILMDEEG 2007

humorvollen Worten schilderte er, wie er, damals in Useldingen 
wohnend, die Attertlinie auf seinem Schulweg zum „ Dikkrecher 
Kolléisch“ erlebt hatte. Dann stellte er die anwesenden Autoren 
vor, die einen Beitrag zur Festschrift geleistet hatten. Das Publi-
kum nahm die einzelnen Kurzlesungen dankbar auf.

Als letzter Redner fand der Bürgermeister belobigende Worte für 
alle, die in irgendeiner Form zur Gestaltung und zum Erfolg der 
Veranstaltung beigetragen hatten. Schieren und die Attertstrecke 
seien unzertrennlich miteinander verbundnen, die Erinnerung 
lebe nun weiter.

Beim Ehrenwein, den die Gemeindeverwaltung anbot, wurde 
noch so manch lustige Anekdote zu der einstigen Attertbahn 
wachgerufen. 

Die Ausstellung blieb an den beiden folgenden Tagen geöffnet 
und konnte so von Eisenbahnferventen und Primärschulklassen 
besichtigt werden.

Eventuelle Interessenten können die Festschrift (108 Seiten, reich 
illustriert) bei den „Frënn vun der Atertlinn“ bestellen, indem sie 
18,50 EUR auf das Konto IBAN LU61 1111 1328 4855 0000 
(CCPL) , mit dem Vermerk „Attertbrochüre“,  überweisen. 

Fernand Keiser
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Samstagabends waren dann auch die Schierener Einwohner zu 
einer Filmprojektion unseres Dorfes eingeladen. Ihnen wur-
den Auszüge aus früheren Veranstaltungen vorgeführt. Es war 
für alle Anwesenden ein gelungener Abend und nicht wenige 
wünschten sich eine Wiederholung in derselben Aufmachung.

Einen herzlichen Dank geht an die Gemeindeverwaltung und 
ihr Personal, ohne deren Mitarbeit so eine Organisation nicht 
möglich wäre. Ferner danken wir auch den „Schierener Thea-
terfrënn“, die an diesen Tagen nicht proben konnten und unserer 
Feuerwehr welche sich um die „Buvette“ kümmerte.

Einen nicht weniger herzlichen Dank geht auch an unsere Spon-
soren, die uns finanziell und materiell sehr grosszügig entgegen 
kamen.
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BLUMMEBANNCOURS ZU SCHIEREN

D’Kultur- a Sportkommissioun huet an der Cafeteria vun der 
Sportshal e Cours offréiert am Bannen vun Hierscht- a Chrëscht-
dagsarrangementer.

Während 5 Owender huet d’Sonia Büchler-Bausch hir Schüler 
geléiert, Dekoratiounen, déi zur Joreszäit passen, zesummen-
zestellen.

Bei enger gemittlecher Ambiance ass geschafft a gelaacht ginn 
an all Schüler konnt zum Schluss vum Owend voller Stolz seng 
Kreatioun virweisen.

Juliette Kemp



De 27. September 2007 huet d’Kultur- a Sportkommissioun  op 
d’Éierung vu verdéngschtvolle Schierener Bierger a Veräiner am 
sportlechen souwéi am kulturelle Beräich agelueden.

Et goufen Laureaten aus dem Velossport, dem Basket, de Pomp-
jeeën, dem Gesank an der Musek geéiert.

Fir aussergewéinlech Verdéngschter am Schierener Veräins-
liewen kruten den Antoine Nickels an den Armand Bauler merci 
gesot fir 40 Joer am Asaz am Comité vu  Gaart an Heem respek-
tiv an der Antenne collective.

Nom offiziellen Deel huet d’Schierener Gemeng den Éirewäin 
offréiert.

Juliette Kemp

KULTUR- A SPORTLERÉIRUNG ZU SCHIEREN
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Am Kader vun der „semaine de la mobilité“ hat d’Emwelt- a 
Weekommissioun, d’Verkéierskommissioun an Zesummenaar-
becht mat der Nordic-Walking Sektioun vum Turnveräin an der 
Gemeng fir dënschdes, den 18. September per Flugziedel den 
Opruff un all Schierener Bierger gemeet, zu Fouss oder mam 
Mountain Bike um Begoen respektiv Befueren vum neien Auto-
pedestre deelzehuelen.

Dësem Opruff waren ëmmerhinn eng ronn 50 Leit nokomm, 
dorënner och Mountain Biker. De President vun der Emwelt- 
a Weekommisioun huet all Uwiesend häerzlech wëllkomm 
geheescht an huet kuerz dee neie Circuit virgestallt. Nom 
Duerchschneiden vum Tricolorebändchen duerch den Här Buer-
germeeschter Jos Lutgen war dee neien Autopedestre lo offiziel 
ageweit, a mir hunn eis zesummen op de Wee gemaach.

Den Ustouss een neien Autopedestre raus-
zesichen koum vum Tourismusministär. 
Am Februar 2006 goufen all Gemengen 
ugeschriwwen hiren Intressi un engem 
zousätzlichen oder aneren Rondwande-
rwee bis Enn Abrëll un di zoustännig In-
stanz ranzeschécken. Eis Gemeng huet der 
lokaler Emwelt- a Weekommissioun dëst 
Schreiwes zoukomme gelooss a mir hunn 
eis nit fléiwe gelooss ee Projet auszeschaf-
fen an am virgeschriwwenen Zäitraum un 
den Tourismusministär zréckgeschéckt. 

D’Zeechnen vun de nationalen Autopedes-
tren ënnerläit dem Tourismusministär, wat 
dann och am September 2007 geschitt ass. 
Och ass an der Séitert eng nei Bréckelchen 
iwwert ee Gruew geluegt ginn. Fir den 
 Ënnerhalt sinn d’Gemengen zoustännig.   

Di nei iwwerschafften an ergänzten Oplag vun den Autopedestre 
171 duerch d’Editions Binsfeld sollt Enn vum leschte Joer raus-
kommen a misst eigentlich lo disponibel sinn. 

Den Turnveräin hat sech bereet erklärt d’Buvette vun der 
Sportshal opzemaachen sou dass nom Rondgang bei engem Patt 
jiddereen säi Kommentar zum neie Circuit konnt afginn, an er-
freelecherweis fir eis waren d’Echoën nëmme positiv. 

CP

AWEIUNG VUM NEIEN AUTOPEDESTRE
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SCHOULKOMMISSIOUN

D’Schierener Schoulkommissioun hat d’lescht Joer den 24. Mee 
an den 22. November op 2 Konferenzen invitéiert  mat folgenden 
Themen

 1. Léiere Léieren

 2. Beweegung a Léieren

Di zwou Konférencièren waren d’Claudine Fischer-Nimax an 
d’Liliane Franzten–Goebel.

D’Claudine Fischer-Nimax ass vu Beruff Ergotherapeutin an 
d’Liliane Frantzen-Goebel ass Educatrice. Di 2 hunn nach 
e ganze Koup Zousatzformatiounen a si spezialiséirt fir mat 
 Kanner ze schaffen déi Léierschwierigkeeten hunn, mee kënnen 
awer och nach gutt Tuyauen gi fir di Kanner di keng Problemer 
an der Schoul hunn.

Konferenz léiere Léieren

Et ënnerscheet een eigentlech 3 Léiertypen:

Auditive Léiertyp

Ka gutt gehéierten Informa-
tiounen ophuelen, verschaffen, 
verhalen a weidergin.

Fir dee si mëndlech Erklärun-
gen tiptop.

 

Visuelle Léiertyp

Ka gutt Informatiounen ophue-
len, verschaffen a weiderginn 
iwwer kucken, liesen, beo-
bachten, iwwer Biller, Sche-
maen a Grafiken.

 

 

Bewegungsléiertyp

Ka gutt Informatiounen ophue-
len, verschaffen a weiderginn 
doduerch datt e selwer mecht, 
diskutéiert, experimentéiert, 
baut, ausprobéiert.

An dofir ass et och wichteg dat di 3 Formen, lauschteren kucken 
a machen bei den Hausaufgaben berücksichtigt gin. D’Claudine 
Fischer-Nimax an d’Liliane Frantzen-Goebel hun gudd Beis-
piller gin fir mat de Kanner ze léieren an och mol interessant 
an ganz einfach Spiller virgestallt fir d’Léieren méi einfach ze 
maachen.

„Wat huet Léiere mat Bewegung ze dunn“

D’Sënnesorganer fidderen eist Gehir mat Informatiounen.

D’Bewegungen weisen eist Wëssen.

Wat gëtt mat Bewegung verbessert ?

duerch Bewegung: entstin neuronal Verbindungen 

 gëtt d’Sprooch verbessert 

 gi Gedanke festgehalen, a geuerdnet 

 gëtt d’Denke weiderentwéckelt

 ginn Informatiounen verschafft 
 a gespäichert

Wéi kënne mir d’Léieren mat «Bewegung» ënnerstëtzen ?

- Brain-Gym

- bewosst A-Beweegunge1 machen. (Augenbewegungen)*

- Plastelin, Tafelmolen, Sandspillen

- Seelsprangen, Rhythmus klappen

- Wieder «dirigéieren»

- Buschtawe mam Kierper formen

- sangen, klappen, danzen,  

- bauen, opriichten, moossen

- bastelen, kniwwelen 

- Sprooch, Mimik, Pantomim, Theater, Rollespiller, 

- Geschichten erzielen loossen

Di zwou Konferenze waren immens intressant an di Leit déi di 
éischt Konferenz lauschtere koume waren och begeeschtert fir 
di zweet ze héieren.

Kasel Pascale

1 Frot mol een wat hues Du geschter mëtteg giess a normaler-
weis ginn dem seng Aen eng Kéier an d’Luucht. Dat ass een 
Zeechen dat en am Kapp siche geet wat gëschter Mëtteg um 
Dësch war. Probéiert et mol aus.
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Nun haben auch die jüngeren Angehörigen der Jahrgänge 1919 bis 1927 das Alter von 80 Jahren erreicht, während die Älteren schon 
nahe an die 90 herangekommen sind. Trotzdem treffen sie sich jedes Jahr zum Konveniat. Die Wiedersehensfeier begann mit dem 
Niederlegen von Blumen am «Monument aux morts», wo der Kameradinnen und Kameraden gedacht wurde, die bereits verstor-
ben sind. Nach dem obligaten Gruppenfoto wurde das Mittagessen im Restaurant Infalt in Diekirch eingenommen, wo drei weitere 
Kameradinnen schon Platz genommen hatten. Beim Essen wurde so manche Anekdote aus vergangener Zeit aufgefrischt.

SCHIEREN: KONVENIAT DER JAHRGÄNGE 1919 - 1927

NODRÄGLECH HEI D’FOTOEN VUN DE SCHOULKLASSEN 
5A, 5B AN DEM 6. SCHOULJOER.

D’Klass vun der Joffer Jeanny Dondlinger

5A
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D’Klass vum Schoulmeeschter Jo Breuer

5B

Hey, mir sinn d’Klass 5B aus der Primärschoul vu Schiren an eise Schoulmeeschter ass de Breuer 
Jo. Zesummen erliewen mir flott Sachen an der Schoul an awer och op Ausflich an am Spor-
tunterrécht. Wou mir besonnëg stolz drop sinn, ass dat mir am Sportunterrécht zesummen een 
dräifache Marathon gelaf sinn an eis géigesäiteg bewisen hunn, datt een immens stäerk ka sinn, 
wann een zesummen hält. D’nächst Schouljoer si mir erëm alleguer zesummen an der selwëchter 
Klass. Et ass da leider dat lescht Joer wat mir an der Schirener Schoul wäerte verbréngen an eis 
zesumme mat eisem Schoulmeeschter op di grouss Schoul virbereede wäerten. Mir wënschen alle 
Schoulkanner nach ee ganz flotte Rescht vun der Vakanz.

Äddi.

D’Klass vum Schoulmeeschter Jos Kempa

6



 DATE  GENRE SOCIETE

 Februar 

Samsdes 02.02.08 Zigeinerbal Musek

Sonndes 10.02.08 Buergbrennen Pompjeeën

Samsdes 16.02.08 Di si mir dobai Football

Mëttwoch 27.02.08 Brëtzelfeier Frënn vum 3.Alter

 Mäerz 

Freides 01.03.08 Zatzebal Football Veteranen

Freides 07.03.08 Flantessebal Jugend

Dënsdes 11.03.08 Schülerauditioun Musek

Samsdes 15.03.08 Flouerbotz Gemeng an d’Verainer

Sonndes 16.03.08 Basar Fraen an Mammen

Samsdes 22.03.08 Ouschtereeërverkaf Jugend

Meindes 24.03.08 Kaartemeeschterschaft Pompjeeën

Abrëll

Sonndes 06.04.08 1.Kommiounsfeier Porgemeinschaft

Samsdes 19.04.08 Bamplanzen fir Néigebueren Eemwelt an Weekommis.

   Lëtzebuerger Owend Football

Dënsdes 22.04.08 Oktav Porgemeinschaft

Freides 25.04.08 Spargelowend Basket

Dënsdes 29.04.08 Generalversammlung Gemeinschaftsantenn

Mee   

Donnesdes 01.05.08 1.Meefeier Verainer

   Concert Ural Kosaken Chor Kultur a Sportskommiss.

Samsdes 10.05.08 Hämmelsmarsch Musek

Sonndes 11.05.08 Kiermesbal Footballspiller

Samsdes 17.05.08 Generalversammlung Jugend

Samsdes 24.05.08 Jugendturnéier Basket

Sonndes 25.05.08 Jugendturnéier Basket

   Radiosmass / Prëssioun Chorale, Porgemeinschaft

Source: Kultur a Festkommissiounskalenner
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