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erëm vill Méi gemaach hunn, fir Iech e flotten an 

ofwiesslungsräiche Programm unzebidden. A wa mir 

scho bei deem Aarbechtsgrupp sinn: et wär vläicht mol 

eng Kéier flott, déi Leit ze ernimmen, déi dat hei alles 

organiséieren. Et sinn dat an alphabetescher Reiefolleg: 

Berck Laurent, Eich Nico, Haller-Feith Christiane, Ries 

Claude, Schmit Claude a Vesque Jos. Iergendwann 

eng Kéier kritt dir och déi passend Gesiichter zu dësen 

Nimm geliwwert. 

 

Frou bleiwe mir och am Joer 2023 iwwert all 

Zouschrëfte fir eis Rubrik « Al Schoul -neit Liewen ».  

A weiderhi gëllt: eis Aktivitéite si fir all SNE-Memberen 

an hir Conjointen op, mat Prioritéit awer fir d’Senioren 

ab 55 Joer. 

 

Eis bleift elo nach just, Iech alleguer schéi Feierdeeg an 

alles Guddes fir 2023 ze wënschen. 

Um Méindegowend, de  

17. Oktober vun dësem Joer, hu 

sech eng 20 SeniorInnen am 

Bistrot littéraire « Le Bovary » zu 

Weimeschkierch getraff, fir bei 

engem gudde Patt an engem 

klenge Maufel zwou interessante 

Lëtzebuerger Schrëftstellerinnen 

nozelauschteren, déi aus hire 

rezente Publikatioune gelies hunn.  

 

« Voll do » ware mir alleguer, wéi 

d’Josiane Kartheiser Extraiten aus 

hire Kuerzgeschichte virgelies huet. 

Am Mëttelpunkt stoungen Fraen an 

hire verschiddenste 

Liewenssituatiounen. D’Josiane 

Kartheiser schreift hir Bicher op 

Lëtzebuergesch an op Däitsch. Mir 

ginn hei net weider op den Inhalt 

vun deem an, wat se gelies huet. 

Vill méi interessant ass et, sech dat 

engt oder anert Buch vun hir 

unzeschafen a selwer ze liesen. 

D’Christiane Kremer huet sech bei 

hirem Deel vun der Liesung op een 

eenzegt Wierk begrenzt: op hire 

Roman « De Bicherbus ». Dëst 

Buch spillt am Joer 2013, dat Joer, 

wou bei eis zu Lëtzebuerg dat 

politescht Bild total ännert. Mee net 

nëmmen dat ännert, mee och 

d’Liewe vum Corinne, wat mat 

engem Deputéierte bestuet ass.  

 

A wann Dir wësse wëllt, wat fir 

Ännerungen dat sinn a wéi déi 

jeeweileg Geschichten ausginn, da 

musst Dir d’Buch liesen.

Léif KollegInnen 

Dir denkt bestëmmt, dat do ass awer e komeschen 

Titel fir déi lescht Rubrik « SNE-seniors » vun dësem 

Joer. Mee den Titel inspiréiert sech un där 

fantastescher Konferenz vun der Marie-Paule Theisen, 

déi mir de 15. November um Siège vum SNE konnten 

erliewen an déi alle Participantë gewisen huet, dass 

een och nach am Alter souwuel geeschteg wéi och 

kierperlech aktiv, deemno « voll do » ka sinn.  

A geeschteg « voll do » waren och déi KollegInnen, déi 

um « Bistrot littéraire » de 17. Oktober am « Le Bovary » 

deelgeholl hunn. E bëssi méi detailléiert Réckblécker 

vun deenen zwou Veranstaltungen op den nächste 

Säiten.   

Da fannt dir hei och nach d’Ukënnegunge vun den 

éischten Aktivitéite fir d’Joer 2023, wou mir, 

d’Membere vum Aarbechtsgrupp « SNE-seniors », eis 

Réckbléck an Ausbléck …    
…  – oder och nach : « voll do » !

Réckbléck …    
…  Bistrot littéraire mam Josiane Kartheiser 
      a Christiane Kremer
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Praktesch Infoen  
Zuel vun de Fotoen:   

maximal 4 (fréier an haut) 
(evtl. mat der Angab vum Fotograf) 

Zuel vun de Wierder: maximal 250 

Numm vum Auteur:  fakultativ 

Form: am beschten an digitaler Form;  
op Pabeier ass awer och méiglech 

Adress: sne@education.lu  

oder  

SNE/CGFP  
11-13, rue des Ardennes 
L-1133 LUXEMBOURG

En Trëppeltour am Juni ass och nach eng Alternativ a 

fir den Hierscht en oenologesch-kulturellen 

Nomëtteg ronnen eise Programm of. Dass do am Laf 

vum Joer nach Ännerungen optriede kënnen, dat 

brauch net weider ernimmt ze ginn.  

 

Hoffentlech huelt dir a grousser Zuel un eisen 

Aktivitéiten deel. 

Dat war den Titel vun der Dr. Marie-Paule Theisen hirer 

Konferenz en Dënschdeg, de 15. November um Siège 

vum SNE. Laang Zäit war d’Madame Theisen, (gebuer 

1942) als Spillschoulsjoffer, duerno als 

Primärschoulsléierin aktiv. Mat 69 Joer huet si op der 

UNI.lu hire Master an der Gerontologie a mat 75 Joer 

en Doktorat an der Psychologie gemaach, dëst 

haaptsächlech an Owes- an Nuetsschichten, well si 

sech daagsiwwer ëm eng krank Tatta gekëmmert huet. 

Si selwer ass domat de beschte Beweis, dass ee mat 

der néideger Disziplin a mat de richtege mentalen a 

kierperlechen Aktivitéite bis an den héijen Alter fit ka 

bleiwen, deemno « voll do » ka sinn. 

Amplaz e Resumé vun der Konferenz hei e puer 

Aussoen an Zitater aus der Madame Theisen hirer 

Konferenz; lauter Sätz, iwwert déi een nodenke kann, 

an dat net nëmmen am Alter! 

• Alt: jeder will es werden – keiner will es sein   

• Unser Gehirn ist wie ein formbarer Muskel, der 

durch Gebrauch und Herausforderung gestärkt 

wird. 

• Alkohol, Nikotin, Opiate in hohen Dosen können 

den Neuronen-Nachwuchs killen. 

• Zuviel Fernsehen « macht dumm, dick und 

gewalttätig »! 

• Neue Nervenzellen entstehen im Hippocampus 

selbst bei 90-Jährigen. 

• Um die Neuronen-Bildung zu entfalten und zu 

nutzen, muss sie durch körperliche, soziale, 

kognitive und geistige Anforderungen stimuliert 

werden. 

• Durch regelmäßiges Meditieren kann die 

Hirnalterung verlangsamt werden. 

• Achtsamkeit ist eine offene, präsente, nicht 

urteilende und akzeptierende Haltung sich selbst 

und anderen gegenüber. 

• Achtsamkeit bedeutet bewusst, neugierig und 

dankbar die kleinen Dinge des Alltags wahrnehmen. 

• Achtsamkeit als Lebensstil: bewusstes 

Körpererleben / intensiv gefühlte soziale Kontakte / 

neugierig bleiben / kognitive Aktivitäten / 

ausreichender Schlaf 

A besonnesch interessant fir eis KollegInnen, déi nach 

am Déngscht sinn, hei der Madame Theisen hire 

Schlussplädoyer, deem näischt méi bäizefügen ass. 

Die Achtsamkeitspraxis, zum präventiven  
Nutzen bei den verschiedensten « Bildungs- und 
Kulturbeschwerden » unserer Zeit wie Unruhe, 
Aggressivität, Selbstüberforderung und Folgen, 
in den Schulunterricht zu integrieren, um die 
Lernfähigkeit und das Wohlbefinden aller  
SchülerInnen zu unterstützen und ihrem Lehr-
personal Depressionen und Burnout zu ersparen, 
das wäre mein Herzenswunsch als Lehrerin im 
Ruhestand.  

(M.-P. Theisen; November 2022)

Al Schoul - neit Liewen 
Léif LieserInnen 

Dir hutt bestëmmt an Ärer Uertschaft, Ärer Gemeng 

oder um Nopeschduerf eng al Schoul stoen, wou Dir 

vläicht selwer dra gaang sidd oder selwer nach 

enseignéiert hutt, déi awer elo net méi a Betrib ass.  

Meeschtens bleiwen déi Gebaier stoen a vläicht gouf 

doraus eng Maison Relais, eng Crèche, e Jugendhaus, 

e Musekshaus, jo vläicht souguer e Buttek oder e 

Restaurant. Wann Iech esou eppes bekannt ass, da 

schéckt eis e puer Zeilen zu dësen ale Schoulen eran, 

am beschten nach mat e puer Fotoen (« virdrun » an  

« elo »).  

A wa mir dann eng flott Rubrik op d’Bee gesat kréien, 

dann ass dat vläicht och e flotte Beitrag fir déi 

KollegInnen, déi nach net bei den « sne seniors » sinn. 

An natierlech freeë mir eis och iwwert Zouschrëfte vu 

Memberen, déi nach net am Alter vun den « sne 

seniors » sinn.  

Mir verloossen eis op Är Mathëllef. 

Well mir nach keng genee Datumer liwwere kënnen, hei 

elo just e puer Iddien, déi mir beschwat hunn an déi 

sech an den nächste Wochen a Méint konkretiséiere 

wäerten. 

 

Wéinst dem groussen Erfolleg vun eisem « Bistrot 

littéraire » plange mir 2 där Veranstaltungen fir dat 

nächst Joer; viséiert sinn de Mäerz an den Oktober. A 

soulaang nach keng definitiv Zousoe vun den Auteure 

virleien, wëlle mir natierlech och keng Nimm verroden. 

 

Am Mee, vläicht den 9.5, plange mir en Ausfluch op déi 

däitsch Musel, fir 2 Plazen ze besichtegen, déi di 

wéinegst vun eis kennen. Och do Detailer an engem 

vun den nächste Bulletinen.  

Ausbléck …    
…  geplangten Aktivitéite fir d’Joer 2023

2023

Réckbléck …    
…  « Déi positiv Wierkunge vun der  
      Uechtsamkeet/Mindfulness op d’Gehieralterung »


