sne seniors
Léif KollegInnen

SAVE THE DATE

Lues a lues kënnt de Summer méi no an dëst ass dann
och de leschte Bulletin virun der Summervakanz mat
enger Rubrik «sne seniors». Duerfir nach déi lescht

Bistrot littéraire

de bulletin 01/2022

wichteg Infoe vun eisem Grupp.
Als Alternativ zu enger Visitt vum Stroossbuerger
Europaparlament hate mir Iech eng Visitt vun der

Datum: Méindeg, de 17.10.2022 em 18h00
Plaz:

Boufferdéngs Brauerei zu Käerjeng ugebueden. Leider

« Le Bovary » zu Weimeschkierch mat
2 Lëtzebuerger Schrëftstellerinnen

waren net genuch Senioren dorun interesséiert, sou

**************

dass mir dat nees ofgeblosen hunn. Dir hutt Recht,
wann Dir sot, dass Brauerei an Europaparlament

Konferenz

zweeërlee Schong sinn an dass een dat eent net
duerch dat anert ersetze kann.
Duerfir kucke mir elo ganz intensiv op eisen Trëppeltour
um Orscholzer « Baumwipfelpfad »; d’Detailer an
d’Modalitéite fir d’Umeldungen fannt dir an der
faarweger Këscht niewent oder ënnert dem Artikel. An
dann nach e puer Datumer fir den Hierscht, déi Dir Iech

Datum: Dënschdeg, de 15.11.2022 em 17h00
Plaz:

Siège vum SNE
mam Marie-Paule Theisen

Thema: « Déi positiv Wierkungen vun der
Uechtsamkeet / Mindfulness
op d’Gehieralterung »

elo schonn an Ären Agenda schreiwe kënnt. (Save the
dates).
Iech alleguer elo scho vun eiser Säit aus eng schéi
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grouss Vakanz an e schéine Summer.

D’Umeldungen an engem vun de nächsten
Bulletinen oder per Info-Mail.

Al Schoul – neit Liewen
Eng nei Rubrik bei « sne seniors »
Léif LieserInnen

Praktesch Infoen

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

Zuel vun de Fotoen:

enseignéiert hutt, déi awer elo net méi a Betrib ass.
Meeschtens bleiwen déi Gebaier stoen a vläicht gouf

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

doraus eng Maison Relais, eng Crèche, e Jugendhaus,

Zuel vun de Wierder:

e Musikshaus, jo vläicht souguer e Buttek oder e

maximal 250

Numm vum Auteur: fakultativ

Restaurant. Wann Iech esou eppes bekannt ass, da

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

schéckt eis e puer Zeilen zu dësen ale Schoulen eran,
am beschten nach mat e puer Fotoen (« virdrun » an

Adress: sne@education.lu

« elo »).

oder

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

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

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

Mir verloossen eis op Är Mathëllef.

seniors » sinn.

Orscholz Baumwipfelpfad
Aktivitéit: Trëppeltour mat Guide; liichte Spazéierwee duerch de Fréijoersbësch
Zilgrupp: Membere vu 55 Joer un an hir/e Conjoint/e
Dauer: 90 Min.; duerno gëtt den SNE e Patt
Datum: Dënschdeg, de 14.6.2022 um 15h00
Plaz:

Cloefstraße, 66693 Mettlach
(Orscholz) (Parkplatz P1 oder P2)
vu Réimech oder Schengen aus nach ca. 15 Min.
individuell Urees

Umeldung: events@sne.lu
oder 48 11 18-1

☛

bis de 7.6.2022

(D’Participantë kréie per Mail eng Confirmatioun)
(COVID Reegele sinn am Moment nach 3G; wann Ännerunge
kéimen, deele mir Iech dat mat.)

sne seniors

Al Schoul – neit Liewen
UESPELT (ASPELT)

Dass d’Uertschaft Uespelt (Aspelt) an der Gemeng
Fréiseng, tëschent Munneref a Fréiseng scho méi wéi
800 Joer al ass, wësse mir, zënter mir d’Feierlechkeete
vum Péiter vun Uespelt erlieft hunn.
Natierlech si lues a lues an den Dierfer och Schoulen
entstan. Beluecht ass, dass et 1803 zu Uespelt 30
Schoulkanner gouf, déi am Kaploun senger aler
Wunneng Schoul gehal kruten. Nodeems no engem
Stuerm 1910 en Deel vum Kierchendaach op d’Schoul
gefall ass, ass 1915 déi nei Schoul a Betrib geholl ginn.

de bulletin 02/2022

Déi al Schoul gouf duerno als Proufsall fir d’Musek
benotzt an ass haut e Sall fir Versammlungen.
Déi nei Schoul ass wéi scho gesot 1915 gebaut ginn;

Al Schoul féier ...

e puer Joer duerno sinn 2 oppen, awer iwwerdaachten
Turnsäll op déi 2 Säite bäigebaut ginn. Toilettë fir
Jongen a Meedercher waren ufanks am Haff. D’Gebai
hat ënnenan zwee Klassesäll an uewenop zwou
Déngschtwunnengen. Spéider goufen aus deene
Wunnengen och Klassesäll an d’Léierpersonal huet
misse selwer kucken, fir eng Wunneng ze fannen. Mee
och dat war nëmmen e puer Joer gutt, well d’Zuel vun
de Kanner sou an d’Luucht gaang ass, dass och déi
nei Schoul op eemol ze kleng war.
1993 sinn d’Zyklen 2 bis 4 (deemools de «Primaire») an
déi nei gebauten Zentralschoul op Fréiseng geplënnert.

Nei Schoul féier ...

Duerno gouf renovéiert, den Haff tëschent der Schoul
an der Turnhal aus de 70er Jore gouf zu engem flotten
Agangshall amenagéiert, d’Schoul selwer bitt elo Plaz
fir d’Musek, Musekscoursen, Ausstellungen a
Versammlungen an ass deemno gefëllt mat neiem

34

Liewen an neien Aktivitéiten.

.... an haut

... an haut

