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Aussergewéinlech Summerméint
Juli, August, September. Ville Leit sinn dës
dräi Méint déi schéinste Méint vum Joer. Vun
dësen dräi Méint sinn zwee Méint Schoulvakanz an den Alldag schalt an der Reegel op
mannst ee Gang erof. Bei guddem Wieder a
summerlechen Temperature verbrénge vill
Leit hir Zäit dobaussen, sief et an der fräier
Natur, op enger Terrasse, am eegene Gaart
oder op engem vun de ville Fester queesch
duerch d’Land. Eigentlech. De Summer 2020
huet eng Ausnam gemeet: Keng Manifestatiounen an un eng normal Vakanz war dëst
Joer net ze denken. Och net am Ausland wou
Lëtzebuerg vun haut op muer op déi faméis
rout Lëscht gesat gouf.
Vakanz doheem war dëst Joer Tromp. D’Regierung huet jidderengem Bongen am Wäert
vu 50 Euro offréiert, déi ee bei enger oder
méi Iwwernuechtungen hei am Land konnt
aléisen. Dës Initiativ sollt op der enger Säit
d’Hotellerie an d’Gastronomie zu Lëtzebuerg
ënnerstëtzen an op der anerer Säit war et eng
gutt Geleeënheet déi verschidde Regiounen
am Ländchen (nei) ze entdecken. Effektiv hu
vill Leit een Ausfluch an eis Regioun gemeet a
sinn ënner anerem och op Beefort komm.
Änlech ewéi virun zwee Joer beim “Rassemblement des Beaufort” konnt een héiere wéi
sech Beefort an de leschte Joren entwéckelt
huet. Nieft dem Schlass als Aushängeschëld
hu vill Leit dovu profitéiert fir op engem vun
de ville Wanderweeër ze trëppelen oder mam
Vëlo, haaptsächlech Mountain-Bike, ze fueren.
D’Regierung huet d’Primme beim Kaf vun engem elektreschen Auto oder Vëlo verduebelt
a sou koum et, datt vill Leit sech een E-Bike
ugeschaaft hunn. Zemools an eise Géigende
wou et vill erop an erof geet ass sou eng Ënnerstëtzung häerzlech wëllkomm.
Allgemeng huet den Tourismus an der Gemeng net sou staark gelidden ewéi ufanks gefaart. Mat Verspéidung huet d’Schwämm den
1. Juli hir Dieren opgemeet an et hu missen
eng sëlleg hygienesch Virgaben erfëllt ginn.
D’Schwämm war wärend zwou Schichten op
an an der Paus gouf alles desinfizéiert. An der
Vergaangenheet konnt de leschten oppenen
Dag an der Reegel ee grousse Succès verzeechnen. Dëst Joer gouf dat Ganzt iwwertraff.

Net nëmme wéinst de summerlechen Temperaturen mee och wéinst enger besonnescher
Manifestatioun: Muppeschwammen.
Wéi schonns erwäänt goufe wärend dem
Summer keng grouss Manifestatiounen organiséiert. Trotzdeem huet sech den een an
aneren eppes afale gelooss fir Ënnerhalung
kënnen ze suergen. Zudeem haten d’Leit
d’Geleeënheet déi lescht Deeg am September verschidden Theateropféierungen ze besichen ewéi déi zweet Editioun vum Beeforter
Theaterfestival am Kummelsbau an d’Stéck
“Othello” vu Shakespeare am Bannenhaff vum
Renaissance-Schlass. Des Weidere konnt den
Natur- a Geopark hei zu Beefort héije Besuch
empfänken. Gläich dräi Ministeren hu sech
d’Aktivitéiten an d’Projete méi genee ugekuckt.
Obwuel vill traditionell, kleng a grouss Manifestatiounen net stattfonnt hu kann ee réckbléckend soen, datt awer eppes lass war an
der Gemeng. Et gouf versicht dat Bescht aus
der ganzer Situatioun ze maachen a mëttlerweil misst et jidderengem bewosst sinn, datt
Beefort a Wierklechkeet vill méi ze bidden
huet ewéi ugeholl. Vläicht huet ee sech un déi
sëlleg Fester einfach gewinnt et ass zur Gewunnecht ginn. An deem Sënn misste mer eis
glécklech schätze wat mer wärend enger sougenannter normaler Zäit alles gebuede kréien. Bei den nächste Manifestatioune solle mer
einfach vun der Geleeënheet profitéiere fir zesummen e puer flott Stonnen ze verbréngen
an och déi jeeweileg Veräiner ënnerstëtzen. Si
solle fir hire Courage a Wëlle fir eppes an der
Gemeng ze organiséieren belount ginn, egal
wéi ee Veräin eppes organiséiert.
Déi genannten Theme ginn op den nächste
Säite mat de passende Biller beschriwwen,
grad esou wéi aner Aktivitéiten an dësem
dach aussergewéinleche Summer 2020.

			Bleift gesond!
			Jos. Nerancic
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Punkt 3: D’Investissementer belafe sech op
130.400 Euro an et gi Recette vun 53.700
Euro erwaart. Am “Hors Forêt” gesäit de Bilan
Investissementer an Héicht vun 72.000 Euro a
Revenue vu 15.750 Euro vir.

Ordre du jour

Punkt 4: Den Devis beleeft sech op 127.530
Euro.

Sëtzung vum

Unter Ausschluss der Öffentlichkeit
1. Personalangelegenheit
Promotion des Kassenbeamten (receveur)
Öffentliche Sitzung
2. Genehmigung verschiedener Einnahmen
3. Genehmigung des Holzfällungs- und Kulturplanes für 2021
4. Genehmigung eines Kostenvoranschlages
betreffend Instandsetzung des „Hiirdenhauses“
5. Genehmigung der Abschlussrechnung betreffend die Neugestaltung des „Klingelbour“.

Präsenzen (7/9): Camille Hoffmann (Buergermeeschter); Jean-Luc Nosbusch, Emile Wies
(Schäffen); Lily Scholtes, Andreza Sanguessuga, Jean-Paul Stirn a Cindy Pereira (Gemengeréit).
Entschëllegt: Marie-Ange Marson a Sandra
Levy (Gemengeréit).
Tessy Pena (Gemengesekretärin).

Et gouf nëmmen eestëmmeg Décisiounen.
Punkt 1: No der erfollegräicher Memoire gouf
d’Promotioun unerkannt.
Punkt 2: De Gesamttotal beleeft sech op
934.911,39 Euro. De gréissten Deel, 839.328

4

Euro, staamt vun de “Recettes du Fonds de
dotation globale des communes”.

Punkt 5: Am Virfeld goufen 291.525 Euro fir
d’Neigestaltung gestëmmt an déi effektiv
Ausgaben hu sech op 76.964,47 Euro belaf.
De groussen Ënnerscheed erkläert sech doduercher, datt de ganze Projet mat ënnerstëtzt a
realiséiert gouf duerch den Natur- a Geopark
Mëllerdall, dem Interreg-Programm Dréchemaueren an der Groussregioun, dem Fierschter an de Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural an dem
Ministère de l’Economie (Direction générale
du tourisme).

GEMEINDE

Sëtzung vum

16. September 2020
Ordre du jour
Öffentliche Sitzung
1. Genehmigung verschiedener Einnahmen
2. Ernennung des Präsidenten der Schulkommission
3. Genehmigung des Kostenvoranschlags betreffend Erneuerung der Feldwege aus dem
Feldwegprogramm 2020
4. a. Genehmigung von Plänen betreffend
Parzellierung eines Grundstücks gelegen in
Dillingen
b. Genehmigung von Plänen betreffend
Parzellierung eines Grundstücks gelegen in
Beaufort, rue P. Saffroy
c. Genehmigung von Plänen betreffend
Parzellierung eines Grundstücks gelegen in
Beaufort, chemin de la Vallée
5. Genehmigung von notariellen Akten
6. Gewährung eines außerordentlichen Subsids an das Syndicat d’Initiative et du Tourisme
7. Genehmigung eines Lotissementplanes in
Beaufort
8. Budgetkreditabänderungen
9. Ernennung eines Geschäftsführers zum
Ausschank von alkoholischen Getränken im
Kummelsbau
Verschiedenes

Präsenzen (9/9): Camille Hoffmann (Buergermeeschter); Jean-Luc Nosbusch, Emile Wies
(Schäffen); Lily Scholtes, Andreza Sanguessuga, Jean-Paul Stirn, Cindy Pereira, Marie-Ange
Marson a Sandra Levy (Gemengeréit).
Tessy Pena (Gemengesekretärin).
Ufank: 19.30 Auer / Schluss: 22.20 Auer
An der éischter Sëtzung no der “Summervakanz” huet de Buergermeeschter Camille
Hoffmann ee klenge Bilan vun den Aarbechte vum Schäfferot aus de leschte Woche gemeet. Et si Reklamatioune wéinst der Kläranlag komm. D’Ofwaasser huet gestonk a wéinst
dem Manktem u Sauerstoff hunn e puer Fësch
net iwwerlieft. D’Kläranlag gëtt vum Sidest
bedriwwen an den interkommunale Ofwaassersyndikat ass och zoustänneg heifir.

Den 30. Juli ass d’Jacqueline Dussier-Docq
gestuerwen. Mat hirem Ofliewen ass hir Propriétéit un d’Gemeng iwwergaangen. D’Gemeng huet dat Ganzt viru fënnef Joer kaaft an
een Notaire regelt d’Nofolleg. An der Schleef
gouf et Problemer mam Offall, wou verschidde Leit ënner anerem Këschten a Paletten an
engem Ënnerbau déposéiert hunn.
Des Weidere gouf et eng Entrevue mam Dario Ballanti iwwert d’Benotze vun den Toiletten op der Äispiste an eng Rei Meenungsverschiddenheete mam Syndicat d’initiative et du
tourisme. Bis Enn des Joer sollen déi verschidde Partien zesummekomme fir déi Problemer
aus der Welt ze schafen. Eng weider Entrevue
gouf et mat der neier Féierung vun der Iechternacher Police. Am Verglach mat den anere
Gemenge steet Beefort mol guer net schlecht
do an et kann ee se als eng “Mustergemeng”
bezeechnen.
Punkt 1: Den Total beleeft sech op 1.580.258,18
Euro. De gréissten Deel, 839.328 Euro, staamt
vun der “Recette du fonds de dotation globale
des communes”, gefollegt vun de Subside fir
déi nei Spillschoul mat Maison relais (339.250
Euro) a Pacte Logement (178.452 Euro).
Punkt 2: Lily Scholtes huet no aacht Joer hire
Posten ofginn an als Merci fir d’gutt Zesummeschaffe krut d’Lily Scholtes vum Camille
Hoffmann Blummen iwwerreecht. Aus dem
Gemengerot huet sech kee gemellt fir de Posten als President vun der Schoulkommissioun
ze iwwerhuelen. Et gouf festgehalen, datt
de Camille Hoffmann dës Aufgab virleefeg
iwwerhëlt an de Jean-Luc Nosbusch zu engem
spéideren Zäitpunkt definitiv iwwerhëlt. Zwee
weider Membere vun der Schoulkommissioun
hunn hir Demissioun eragereecht: Tanja Weis
a Carole Schaffner.
Punkt 3: Am Ganze gi 642 Meter fir 242.000
Euro frësch gemeet: “Auf Seiwecht” (200 Meter, 117.000 Euro), “In der Rosendellt” (240
Meter, 70.000 Euro) an “In Bibich/In der Kaul”
(202 Meter, 55.000 Euro).
Punkt 4:
a) Parzell 274/1478, Sectioun A Déiljen: Hei
entsti véier nei Parzellen an dovunner sinn
dräi Bauplazen;
b) Parzell 45/2933 Sectioun B de Kosselt Beefort: Aus der enger Parzell ginn dräi Parzellen,
eng Bauplaz an een Trottoir;

5

GEMEINDE

c) Parzell 555/4040, Sectioun C Beefort: Aus
enger Parzell ginn zwou Parzellen.
Punkt 5:
a) Cessation gratuite, Section B de Kosselt (Beaufort), lieu-dit route de Dillingen:
634/3884 (21 centiar) & 634/3885 (2 centiar);
b) Cessation gratuite vum Fonds du logement, Section A de Dillingen, lieu-dit route de
Beaufort: 86/1494 (1 ar, 6 centiar);
c) Cessation gratuite Section B de Kosselt
(Beaufort), lieu-dit route de Haller: 45/3600
(7 centiar);
Section C de Beaufort
lieu-dit rue de Jardins: 154/3718 (2 ar, 16
centiar),
lieu-dit Grand-rue: 167/3697 (16 centiar),
lieu-dit ruelle Soeur Flavia: 212/3592 (1
centiar),
lieu-dit ruelle Soeur Flavia: 212/3593 (41
centiar),
lieu-dit chemin de la Fontaine: 212/3594
(24 centiar),
lieu-dit chemin de la Vallée: 561/3859 (41
centiar),
lieu-dit ruelle Soeur Flavia: 212/1908 (2 centiar),
Echange: Section C, lieu-dit route de Grundhof: 1370/4062 (18 ar, 43 centiar) avec Section C, lieu-dit “im runden Diesch”: (922/4108).
Punkt 6: Den éischte Subside an Héicht vun
88.000 Euro vum Sportsministère fir de Bau
vun de neie Vestiairen gëtt un de Syndicat

Eng nei Camionnette
Enn Juli ass de Fuhrpark vum Service technique vun der Gemeng méi
grouss ginn. Nei bäikomm ass eng Camionnette vun der Marque Renault. De
2,3-Liter-Dieselmotor bréngt eng Leeschtung vun 107 kW. Op dëser Camionnette fiert haaptsächlech de Stéphane
Fernandes, deem säin Haaptaufgabegebitt d’Gaardenaarbechten an der
Gemeng sinn. De Renault Master huet
vir zwou an hanne véier Plazen. Déi
grouss Ladefläch ass mat enger Aluminiumskëscht ausgestatt a kann och
gekippt ginn. Den Uschafungspräis beleeft sech op 31.500 Euro.
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weidergeleet. Den zweete Subside (500.000
Euro) ass am Budget 2020 virgesinn a gehéiert
zu der Virfinanzéierung vun der Phase 1 “Patinoire Beaufort 6919).
Punkt 7: Op Nummer 20, route de Haller entstinn zwee Appartementshaiser mat jee sechs
Unitéiten op zwee Stäck an dat op engem
Terrain vun 35 Ar an 31 Zentiar
Punkt 8: De Posten am Budget “Repas sur
roues” gëtt ëm 22.000 Euro op Käschte vum
Posten “Entretien de la voirie rurale” erhéicht.
20.000 Euro komme bäi bei “Construction de
nouveaux locaux pour le service d’incendie
communal” an dee Montant gëtt ofgezu vu
“Construction d’un centre d’accueil pour les
besoins du syndicat intercommunal “Naturpark Mëllerdall” et pour la collectivité locale”.
Punkt 9: De Frank Gierten ersetzt d’Cécile Kugener.
Ënner “Verschiedenes” gouf matgedeelt, datt
den nationale Gedenkdag den 18. Oktober ëm
10.45 Auer zu Beefort stattfënnt. Gedanke
gi gemeet wou déi 24 Tableaue vum Projet
”Schreifplaz op der Bréck” kënnen ausgestallt
ginn an ëm d’Zukunft vum Bicherbus an dem
Beeforter Generatiounsgaart.
Sämtlech Punkte goufe vu sämtleche Gemengeréit eestëmmeg ugeholl, ausser bei
Punkt 5a. Wéinst Interessekonflikt huet Sandra Levy nët dierften un der Ofstëmmung
deelhuelen.
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ZWEE GEBUERTSDEEG

An de Summerméint huet de Schäfferot zwee
Gebuertsdagskanner fir hire ronne Gebuertsdag gratuléiert.
Den éischte Jubilar war de Noël Paludo. Hie
gouf den 30. Juli 1930 zu Péiténg gebuer.
1959 ass hien mam Beeforter Meedchen Anne
Wirtz (gebuer den 23. Dezember 1932, verstuerwen den 3. September 2014) bestuet ginn.
Aus dësem Bestiednes hunn zwee Meedercher d’Liicht vun der Welt erbléckt a bis 2009
hu se zu Péiteng gewunnt. Den Noël Paludo

huet bis zu senger Pensioun zu Rodange op
der Schmelz geschafft.
Den 28. Mäerz 2009 si se zesummen als Famill
op Beefort wunne gaangen an haut lieft de
Jubilar an der Senioreresidenz. Zu sengen Hobbyen zielen d’Molerei an de Sport. Dat war
an ass haut nach ëmmer fir hie ganz wichteg.
Säi Rezept fir sou een héijen Alter ze kréien
ass gesond Ernärung, keen Alkohol a keng Zigaretten a sech kierperlech a mental fit halen.
Am September huet de Schäfferot dem Léonie Schmitz fir hir 90 Joer gratuléiert. Méi
genee war dat den 22. September. Op den
Dag virun 90 Joer gouf si zu Beefort gebuer a
si war dat eenzegt Kand vum Pierre Schmitz
an Anna Regnery. Bis op zwee Joer huet
d’Léonie Schmitz ëmmer zu Beefort gewunnt
a geschafft. Wärend deene zwee Joer huet
si als jonkt Meedchen zu Bréissel geschafft.
Hei zu Beefort huet si vun ongeféier 1951 bis
1979 um Schlass geschafft. D’Aufgabegebitt
war den Ënnerhalt vum Schlass an de Verkaf
vun de Produkter vum Schlass. Zum feste Programm an der Fräizäit zielen an den normalen
Zäiten d’Aktivitéite mat de Beeforter Senioren. Op d’Fro wéi een esou een héijen Alter
kritt ass hir Äntwert ganz einfach: “Net jonk
stierwen...”
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REPORTAGE
& CHRONIK

AUSSERGEWÉINLECH SUMMERMÉINT
Den 1. Juli huet d’Gemeng Beefort d‘Vertrieder vun de Veräiner an de berodende
Kommissiounen op d’Äispiste invitéiert fir
den neie Spullwon mam Material an och de
Killwon, dee schonns d’lescht Joer ugeschaf
gouf, virzestellen. Selbstverständlech goufen
och hei d’hygiènesch Virgaben ugewannt.
De Spullwon ass eng weider Etapp an der
Offallvermeidung an der Gemeng Beefort. Et
gesäit ee reegelméisseg no de Fester eng Abberzuel vun Tute voll mat dënne Plastiksbecheren an Telleren aus Kartong. Ee Spullwon
mat recycléierbarem Material (Becheren an
Telleren) ass ee Mëttel fir Offall ze vermeiden
an eis Ëmwelt ze entlaaschten, sou de Buergermeeschter Camille Hoffmann.
Energie verbëtzen ass och eng Belaaschtung fir d’Ëmwelt an op déi Problematik ass
uschléissend de Klimaberoder Thomas Schlicher agaangen. Unhand vu Grafiken huet hien
den Energieverbrauch an de verschidde Gebaier gewisen an och Léisunge virgeschloen.
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Virun net grad zwee Joer hunn eng Rei Veräiner d’Energie-, Klima- an Ëmweltcharta ënnerschriwwen a weider Veräiner a berodend
Kommissiounen hu sech am Laf vum Owend
dëser Charta ugeschloss.
Éier de Spullwon virgestallt gouf, huet d’Véronique Linden, Ëmweltberoderin am Oekozenter Pafendall, de Projet “Green Events”, deen
op Initiative vum Ministère fir d’Ëmwelt, Klima an nohalteg Entwécklung entstanen ass,
erkläert. “Green Events” gouf entwéckelt fir
den ökologesche Foussofdrock vun enger
Manifestatioun zu Lëtzebuerg ze reduzéieren
an doduercher ee Fest ëmweltkompatibel a
méi ëmweltbewosst ze gestalten. Dobäi ginn
d’Organisateure vum Oekozenter Pafendall
an der SuperDrecksKëscht informéiert, sensibiliséiert a begleet. Ee “Green Event” ass eng
Manifestatioun, déi versicht déi negativ Auswierkungen op d’Ëmwelt, Awunner a Klima
ze reduzéieren. Weider Informatiounen dozou ginn et um Internetsite ënnert der Adress
www.greenevents.lu.
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Erënnere mer drun, datt beim Audit fir d’Sëlwermedail vun der Aktioun “Klimapakt, meng
Gemeng engagéiert sech” am Oktober 2018
d’Gemeng Beefort direkt op den éischte Coup
80,3 Punkten erreecht huet. Dëse Wäert motivéiert fir beim nächsten Audit d’Goldmedail
kënnen ze kréien.
Den Audit fir Gold huet net laang op sech
waarde gelooss. Eng Woch méi spéit, de 7.
Juli, gouf Beefort gepréift. Am Géigesaz zum
Sëlwer-Audit war dës Kéier de Leonard Meyer

aus Berlin als Vertrieder vum “European Energy Award” present an als national Auditorin
Nathalie Moreau, technesch Direktesch bei
LuxControl. Op hir Froen hu geänwert de Klimaberoder Thomas Schlicher, de komplette
Service technique, de Buergermeeschter Camille Hoffmann an de Schäffen Emile Wies.
D’Resultat gouf den 9. Oktober matgedeelt a
Beefort ass déi éischt Gemeng aus dem Natur- a Geopark Mëllerdall, déi mat Gold ausgezeechent ass an dat mat 85,9 Prozent. Méi
dozou am nächsten “De Beeforter”.
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Nodeems de “Syndicat d’initiative et du tourisme” Enn Juni seng Generalversammlung ofgehalen huet koumen den 10. Juli “Les Amis des
Châteaux de Beaufort” un d’Rei. Genau wéi déi
vum Syndicat war hir Generalversammlung
de 17. Mäerz virgesinn an nogeholl gouf se an
der Jugendherberge. An der Saison tëschen
der Ouverture vun de Schlässer den 30. Mäerz an dem Ofschloss den 3. November 2019
stécht déi éischt Ausgab vun de “Rock’n’Classics” ervir. An Zesummenaarbecht mat Kultopolis sinn eng Rei Kënschtler am Bannenhaff
vum Renaissance-Schlass tëschen dem 11. an
dem 18. August opgetrueden: Manfred Mann’s
Earth Band, Kiefer Sutherland, “Queen Rhapsody” mam Natalia Posnova a Special guest
Peter Freestone, “Tour de Tango” mam Gustavo Beytelmann a Stella Grigorian, “Letz Zep”,
Frano an zum Ofschloss “Clair de Lune” mam
Natalie Dessay, Stella Grigorian a Shani Diluka
an der Beeforter Kierch.
Des Weidere hunn de russesch-lëtzebuergesche Festival a Workshops mam Starfotograf “Sails Chong” an “Zolaq” (Olaf Schieche)
stattfonnt an Enn September gouf de Film “Io
Sto Bene” gedréint.
Realiséiert goufen zudeem ee Pressedossier,
Plakater a Flyere fir d’”Rock’n’Classics”, Annoncen, Deplianten a Fichen a verschiddene
Sproochen, Presentoiren a Visittekaarten.
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Hautdesdaags kënnt ee laanscht eng Presenz
an de soziale Medie net méi laanscht. Op Instagram huet een 1.115 an op Facebook 5.539
Follower. D’Zuel vun de Visiteuren ass weiderhin am Opschwong an am Verglach mam Joer
virdru goung d’Zuel ëm 6,18 Prozent erop op
37.202. Zanter 2013 geet d’Zuel konstant erop
an deemools goufen 26.350 Visiteure gezielt.
Allerdéngs ass ee wäit ewech vun de Zuelen
aus den 1980er an ufanks den 1990er Joren.
Deemools sinn iwwer 80.000 Leit d’Beeforter
Schlass besiche komm.
De finanziellen Deel am Réckbléck (Recetten/
Depensen an Euro): Administration générale
150.498 / 136.571,92; Exploitation des châteaux 189.955,31 / 204.965,63; Exploitation buvette – magasin 91.156,20 / 58.002,98; Autres
charges d’exploitation 0 / 166. De Gesamttotal vun de Recette beleeft sech op 431.609,51
Euro an dee vun den Dépensen op 399.706,53
Euro. Ënnert dem Stréch mécht dat ee Bénéfice fir d’Joer 2019 vun 31.902,98 Euro.
Wéinst der sanitärer Kris ass d’Ouverture vun
de Schlässer vill méi spéit erfollegt an eng Rei
Manifestatiounen hu missten ofgesot ginn.
Dozou zielen d’”Rock’n’Classics” an Zësummenaarbecht mat Kultopolis am Mee an
uganks Juni war “Othello” vum Shakespeare
op englesch virgesinn (a Collaboratioun mat
“TNT Britain & ADG Europe”). Jee no Situa-
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tioun kéint eventuell dësen Open-Air-Theater
den 29. September iwwert d’Bühn goen. Ausgefall ass och de russesch-lëtzebuergesche
Festival an Zesummenaarbecht mam “Centre
culturel et scientifique de Russie et la communauté russe au Luxembourg” an ënnert dem
héije Patronage vun der Ambassade vun der
Russescher Federatioun.
Am Moment versicht een d’Saison sou gutt
wéi méiglech iwwert d’Bühn ze kréien an nieft
neie Souvenirsartikelen a Gadgeten hunn
d’Schlassfrënn Pagoden (Zelter) an de Faarwe giel a rout mat enger grousser Foto vum
Schlass zougeluecht. Domat well een no baussen hi besser erkenntlech sinn.
Zum Schluss ass de Patrick Sanavia, Vertrieder vum Kulturministère, op déi aktuell a geplangten Aarbechten agaangen. Aktuell gëtt
um Dach vum Renaissance-Schlass geschafft,
dee komplett frësch gemeet gouf mat neien Daachzillen a grad esou wéi den Ënnerbau. D’Gespär gouf punktuell verbessert an
de Blëtzschutz erneiert. Enn September soll
d’Stee ewechgeholl ginn.
D’Aarbechte vun der neier Heizung fänken no
der Saison am November definitiv un. Bei der
Ausféierung gëtt de Bannenhaff opgerappt a
fir de Visiteuren ee Chantier ze erspueren ass
decidéiert ginn, méi spéit unzefänken. No den

Aarbechte gëtt den Haff ästhetesch opgebessert an de Goudron wäert verschwannen. Sollt
d’Heizung net méi funktionéiere steet eng
Noutléisung parat.
Dat woren déi konkret Projeten fir den Deel
vum Renaissance-Schlass a bei der Ruine
gëtt weiderhi reegelméisseg kontrolléiert an
och verbessert. Am Hierscht kuckt d’Regierung wéi d’sanitär Kris de Budget beaflosst a
wéi eng Projeten an Zukunft kënne realiséiert
ginn. Op d’Toiletten ugesprach sot de Patrick
Sanavia, datt ee sech mam ursprénglechen
Plang net eens wier an, datt een dem Comité
bis spéitstens Enn des Joer déi nei an definitiv Pläng géif presentéieren. Déi wäerten dann
d’nächst Joer ëmgesat ginn.
De Verwaltungsrot vun de Les Amis des Châteaux de Beaufort” setzt sech zesummen aus:
Anne-Marie Linckels-Volmer (Éierepresidentin), Christiane Steinmetzer (Presidentin),
Guy Hanff (Vizepresident), Georges Rischette
(Sekretär), René Champagne (Keessier an Delegéierte vum Syndicat d’initiative et du tourisme), Danièle Kohn-Stoffels, Patrick Sanavia
a Magalie Tasch (Vertrieder vum Kulturministère) a Lily Scholtes a Jean-Luc Nosbusch
(Delegéierte vun der Gemeng). Keesserevisore sinn d’Antoinette Fisch an de Jean-Pierre
Winandy.
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“Vakanz doheem” war dëse Summer Tromp.
Eng sëlleg Flich sinn ausgefall an eng Rëtsch
Länner hu Lëtzebuerg kuerzfristeg op déi rout
Lëscht gesat. Leit aus dem Grand-Duché hu
misste bei der Arees a verschidde Länner an
d’Quarantän goen oder hunn nëmmen duerch
dat jeeweilegt Land um séierste Wee dierften
duerchfueren. Sou koum et, datt vill Leit hir
Vakanz hei zu Lëtzebuerg verbruecht hunn an
eis Regioun rëm nei entdeckt hunn.
D’Saison um Camping vum “Syndicat d’initiative et du tourisme” ass besser verlaf ewéi
am Ufank erwaart. D’Zuel vun den Iwwernuechtunge war knapp een Drëttel manner ewéi
d’lescht Joer. Vill Leit si spontan komm an
duerch dat gutt Wieder am September huet
d’Saison méi laang gedauert. Op jidder Fall si
se beim Syndicat ganz zefridden an et hofft
een, datt d’nächst Joer rëm alles normal lafe
kann.
Nieft Beefort war och de Camping zu Déiljen
gutt besicht. Ënnert dem Stréch ware bëssi
manner Leit um Camping wéi déi Jore virdrun an et goufen eng Rëtsch Verännerungen
notéiert. Am Géigesaz zu de Jore virdru sinn
déi eeler Gäscht net komm an och d’Dauer
vun den Iwwernuechtungen huet geännert.
Vill Gäscht waren nëmmen e puer Deeg um
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Camping an hunn och hire Bong vu 50 Euro
ageléist. Deementspriechend war d’Unzuel
vun de Gäscht aus Lëtzebuerg zimmlech
grouss. Opfalend war och, datt net wéineg
Gäscht zanter Joren duerch d’ganz Welt reesen an de klenge Bijou virun hirer Hausdier net
mol kennen.
Eng Aktivitéit beim Camping stécht besonnesch ervir: d’Locatioun vu Kanu a Kajak. An
de Spëtzenzäite si bis 300, 400 Leit pro Dag
vun Déiljen bis op Iechternach iwwert d’Sauer
gefuer. Selbstverständlech net alleguer matenee mee iwwert de ganzen Dag verdeelt. Et
ass ee besonnescht Erliefnes iwwert d’Waasser ze glëtschen a gläichzäiteg ze gesinn ewéi
déi typesch Mëllerdaller Fielsformatiounen
bis an d’Waasser ginn. Wärend dem Fueren
an enger renger Loft vermëscht mam dem
typeschen Doft vum Flosswaasser entdeckt
een d’Vilfalt vun der Natur, déi sech dacks am
Gestrëpp laanscht d’Ufer verstoppt. Eng flott
Ergänzung zu der Offer am Mëllerdall ewéi
den Hikes op dem Müllerthal-Trial oder Mountain-Bike-Touren an der Regioun.
No engem aktiven Dag ass ee gewinnt sech
op enger Terrasse ze stäerken. Sécherheetsmesuren hunn allerdéngs verhënnert, datt een
zesummen an engem grousse Grupp konnt e
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puer flott Stonne verbréngen. Des Weidere
sollt ee grouss Mënschenusammlunge vermeiden. Déi gewinnte Concerten um Kiosk oder
Terrasse konnten net ofgehale ginn. Dat huet
de Romain Thielen awer net ofgehale fir Musek am Duerf ze maachen. Sou huet hien mat
senge Museker wärend e puer Nomëtteger
an Owender trotzdeem fir Ënnerhalung gesuergt. Op senger Terrasse viru senger Hausdier
gouf Musek gespillt an d’Gäscht op der Terrasse vun der “Hostellerie de Beaufort” konnten e puer flott Stonne verbréngen an esou
eng kleng Ofwiesslung am dach sou monotone Summer hunn.

Ee bësse méi weider ass ee Schëff an ee Stuerm geroden an et huet ee gefäert et géing
ënnergoen. D’Rieds ass vum “Flying Dutchman”. Fix Ausgaben a méintelaang keng Einnamen hunn de Fly zu der Noutlag gefouert.
Op Facebook gouf eng Spendenaktioun gestart mam Ziel bannen dräi Wochen 15.000
Euro zesummenzekréie fir mat deene Suen
d’Schëff a méi roueg Gewässer ze féieren. Dësen Opruff huet an der lëtzebuerger Musekszeen eng Solidaritéitswell ausgeléist. Banne
24 Stonne konnten iwwer 80 Prozent vum Betrag gesammelt ginn an d’Ziel vun de 15.000
Euro gouf banne 36 Stonnen erreecht.
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Déi nächst Etapp am Duerf ass de Generatiounsgaart. Och mam Covid huet ee sech net
dovun ofkréie gelooss fir de Summer am Generatiounsgaart awer a vollen Zich nach ze
genéissen. Déi ganz einsam Aarbecht wärend
dem Confinement sollt sech jo awer schliisslech loune kënnen an grad an de Summerméint
wor de Gaart immens lackeleg an huet no Beweegung a Mënschen nëmmen esou geruff.
No dem ganze Stëllstand sollt erëm eppes
geschéien an d’Leit sollten sech erfreeë kënnen un där schéiner Natur an deem frësche
Geméis. A well et souwisou méi gesond ass
sech dobaussen an der fräier Natur ze beweege waren d’Aktivitéite wärend dëse Méint och
immens gutt besicht, esouguer all komplett
ausgebucht. Och d’Visitte ware wärend de
Summerméint immens héich, esou konnt een
all Dag tëscht fënnef an aacht Touristen oder
aner Visiteuren am Gaart begréissen.
Net nëmmen Touristen a Beeforter hunn de
Generatiounsgaart besicht mee och eng Delegatioun vu Wäiswampech huet sech op der
Plaz informéiert. D’Delegatioun aus dem héijen Norden huet sech zesummegesat aus de
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Vertrieder vum Schäffen- a Gemengerot, dem
Léierpersonal an der lokaler Gaart-an-HeemSektioun. Nieft dem Gaart selwer ware se och
um Fonctionnement vun der NaturErliefnesSchoul interesséiert.
De 25. Juli huet de Workshop “Ongewéinlech
Geméiskichen” mam Annick vum Generatiounsgaart stattfonnt andeem ee léiere konnt
wéi eng Deeler vum Geméis och nach iessbar
sinn, déi ee soss net esou kennt oder weess
ze verwäerten. Och al an onbekannt Zorte Geméis hunn de Wee op den Teller fonnt.
Zesumme gouf um Feier gekacht an duerno
zesumme giess. Den 8. August huet en Djembé-Workshop mam Masabo Sizimwe am Gaart
stattfonnt an deem zesumme getrommelt
gouf an duerno konnt een och nach Leckereien aus dem Gaart schmaachen. Den 22. an 29.
August huet ee Flechtworkshop mat der Naturpädagogin a Flechtwierkgestalterin Dorette Haufler stattfonnt. Wärend dësem intensive
Kuer goufen eng Gaardendeko an eng Schuel
aus Weid gefäerdegt. An natierlech gouf et
och erëm eppes Guddes aus dem Gaart ze jicken. Dëst Kéier eng lecker Gardenzopp mat
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100 Prozent Geméis aus dem Gaart. Den 30.
August huet de Workshop “Zréck zu eiser
Natur fannen” mam Entspanungspädagog
Christian Berrend an dem Annick vum Generatiounsgaart stattfonnt. An dësem Workshop
gouf d’Relatioun tëschent dem Mënsch an der
Natur duerch verschidde Muster erfuerscht
déi an der Natur mee och an engem selwer
virkommen. De 6. September gouf zesumme
mam Joëlle Herling Yoga am Gaart gemaach.
Et war ee vun deenen éischte killen Deeg fir
dëst Joer mee déi, déi matgemeet hunn, haten immens Chance mam Wieder.
Mat der neier Schoulrentrée gouf dunn och
direkt erëm mat de Schoulaktivitéite lassgeluecht an esou sinn am September schonn eng
véier Klasse passéiert fir Viz an Äppelkompott
ze maachen am Kader vum Mount vum Bongert. Den 22. September sinn dunn och e puer
Bewunnerinne vum Olai-Foyer zu Beefort an
de Gaart Zopp kache komm an den den 29.
September ass d’Organisatioun “Singa” mat
engem flotte Grupp an de Gaart komm wou si
den Natur- a Geopark Mëllerdall esou wéi de
Generatiounsgaart virgestallt kruten.
Niewent den Aktivitéite gouf dëse Summer
awer och vill geschafft. Esou goufen eng immens grouss Quantitéit vu Kiischte verschafft,
Tomate fir d’Wanterméint agekacht oder gedréchent, eng Onmass Boune geschnëppelt
an agefruer, Kraider geschnidden an opgehaange fir ze dréchnen, Bieren zu Chutney
agekacht, an an an. Zwou Beiekëschte goufen
installéiert, de Cigr Mëllerdall huet flott Sëtz-
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geleeënheeten an eng Recyclingstatioun gebaut, Bordüre ronderëm d’Beeter gemaach an
immens vill bei der Uebstrecolte gehollef. No
souvill Aarbecht gouf dunn och emol gutt zesumme giess.
Dëse Summer hat d’Nordstadjugend eng flott
nei Iddi, déi mat vill Motivatioun a Kreativitéit
an d’Realitéit ëmgesat gouf: Déi éischt Editioun vun den Nordstandjugend-Summeraktivitéite fir Jonker vun zwielef bis 26 Joer
un deene sech och Beeforter Jugendlecher
bedeelegt hunn. Duerch de Coronavirus sinn
dëst Joer vill Jonker net an d’Vakanz gaangen
an hunn de Summer heiheem verbruecht. Dofir hunn déi Verantwortlech sech als Ziel gesat
hinnen nom Lockdown am Fréijoer flott Aktivitéiten ze unzebidden, dëst vu Mëtt Juli bis
Mëtt September. Als Ausgläich zum schoulesche Stress, sollten si sech erhuele kënnen a
Spaass hunn, dëst sou vill wéi méiglech un der
frëscher Loft. Vu Konscht, Kultur, Sport bis Beauty, et war alles dobäi: ënner anerem Longboard-Workshop, Kayak, Stand-Up Paddle a
Floossbau um Stau, Kayak-Rafting, Hike, Kloterpark, Batik- a Beautyatelier, Frisbee-Golf,
Reiden, asw. An engem Do-it-yourself Atelier
goufe cool Outdoorspiller kreéiert. Awer och
méi déifgräifend Theme goufen opgegraff,
wéi den Zweete Weltkrich a Judden zu Lëtzebuerg, mat Visitte vum Musée National de
la Résistance zu Esch an dem Klouschter op
der Pafemillen. Di Jonk ware begeeschtert an
de Feedback ganz positiv. Enger zweeter Editioun am nächste Joer steet also näischt am
Wee.
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Mat Verspéidung huet d’Schwämm hir Dieren
den 1. Juli opgemeet a strikt Reegele goufen
opgestallt, datt Beefort sech net zu engem
Hotspot vun den Infektiounen entwéckelt. Et
hunn héchstens 200 Leit erandierften a Kanner ënner 14 Joer hu missten a Begleedung
vun enger groussjäreger Persoun sinn. D’Distanz vun den zwee Meter huet mussen agehale
ginn. D’Rutschban, d’Sprangbléck an d’Vestiaire waren zou. D’Schwämm war op vun 10 bis
14 Auer a vu 15 bis 19 Auer. An der Stonn vu 14
bis 15 Auer gouf gebotzt an desinfizéiert. Den
Eenheetspräis huet sech op fënnef Euro belaf
a wann ee bis eng Kéier erausgaangen ass, da
konnt een net méi eragoen.
Bis den 13. September wore knapp 11.000 Leit
an der Schwämm, ongeféier d’Hallschent vun
2019. D’Schwammmeeschteren haten dëse
Summer weider Aufgaben. Esou hu si miss-

ten och drop oppassen, datt déi hygienesch
Virschrëften agehale goufen. Am Groussen a
Ganzen haten d’Visiteure vun der Schwämm
keng Problemer sech un d’Virschrëften ze halen. An der Tëschenzäit huet ee sech der Situatioun ugepasst an et lieft een deementspriechend.
Sonn, bloen Himmel an Temperaturen ëm 30
Grad. Net nëmme fir d’Leit sinn dëst ideal Bedéngunge fir an d’Schwämm ze goen mee och
fir d’Muppen. Um leschten Dag vun der dësjäreger Saison vun der Beeforter Schwämm
stounge si am Mëttelpunkt. D’Schwämm huet
nämlech hinne gehéiert an zesumme mat hirer
Meeschtesch oder hirem Meeschter konnte se
ongezwongen am Waasser schwammen.
De Beeforter Syndicat d’initiative et du tourisme huet den éischte Muppeschwammdag
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organiséiert a gläichzäiteg war et Première an
enger oppener Piscine hei am Land. Wéinst
der Mesuren huet een dräi Zäitfënstere vu jeeweils 150 Minutten ageriicht a pro Sessioun
konnten héchstens 180 Leit mat hiren Hënn an
d’Schwämm kommen. Tëschen de verschidde
Sessioune goufen d’sanitär Anlage gebotzt.
Mat 540 Leit war de Maximum vum Dag séier
erreecht a wann een de Kommentaren an de
soziale Medien a verschidde lëtzebuerger Medien gleewen däerf, da si vill Leit aus dem Minette op Beefort komm. D’Nofro war immens
grouss an et hätt ee kéinten ouni Problemer
een zweeten oder drëtte Muppeschwammdag organiséieren. Allerdéngs géifen d’Filtere
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wéinst de villen Hoer net packen d’Waasser
rëm propper kréien a si wieren nach séier verstoppt.
D’Iddi vum Muppeschwammdag koum vum
Schwammmeeschter Frank Heid, dee selwer
een Hond huet. An Däitschland gi reegelméisseg sou änlech Manifestatiounen organiséiert.
De leschten Dag an der Schwämm gouf de
Chlorgehalt am Waasser fir d’Muppen ofgesenkt well de Chlor ka bei den Hënn zu Hautreizungen a Mo- an Daarm-Problemer féiere wa se dat Waasser drénken. Des Weidere
goufen et eng Rëtsch Stänn wou sech alles
ronderëm d’Muppe gedréint huet.
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Eigentlech hätten d’Pompjeeën um Virowend
vum Muppeschwammen eng gréisser Pompjeesübung an der Schwämm gehat. Am fréien Nomëtteg goufe se op een Asaz geruff
an deen huet e puer Stonne laang gedauert.
Am fréie Samschdegnomëtteg huet ee bei
der Äispist vun alle Säite Pompjeesween gesinn. Nieft Beefort woren nach Pompjeeë vu
Bäerdref a Bettenduerf am Asaz. Si sinn an
de Bësch gefuer an zwar an d’Hatzendellt an
der Géigend vum Aleweier. Hei geet ee Wanderwee laanscht an eng Fläch vu ronn 3.600
Quadratmeter ass verbrannt. Fir Waasser op
d’Plaz ze kréie gouf mat de Schläich eng Leitung bis an de Aleweier geluecht a mat der
enger Dron huet een d’Situatioun aus der Loft
iwwerwaacht. Net wéineg Leit hu vu summerlechen Temperaturen dovu profitéiert fir an
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der Regioun ze wanderen a glécklecherweis
wor kee vun hinne bei dësem Feier a Gefor.
Verschiddener waren ee bëssen erféiert wa se
d’Pompjeesween beim Aleweier gesinn hunn.
Am Kontext vum Feier hat d’Police Iechternach een Opruff no méiglechen Zeie gestart,
déi an der Géigend vum Feier eppes gesinn
hunn oder déi eppes mam Feier kéinten ze
dinn hunn.
Eng gutt Woch méi spéit goufen d’Beeforter
Pompjeeën zesumme mat hire Kolleege vu
Reisduerf a Bettenduerf op ee Vegetatiounsbrand op der Bigelbaach geruff. Et hat an engem Hiwwel gebrannt. D’Pompjeeë konnten
een Iwwergräifen op den Dännebësch an der
Géigend verhënneren. No gutt dräi Stonne
war d’Feier geläscht.
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De 15. September war dann “endlech” souwäit: d’Schoulrentrée. Sou wéi d’Joer virdrun
opgehalen huet, sou änlech huet dëst neit
Schouljoer ugefaangen. Op den traditionellen
Kaffi (Schocki) mat Croissant vun der Elterevereenegung huet ee misste verzichten. Trotz
den Ëmstänn konnt ee bei dee meeschte Kanner an Elteren déi grouss oder manner grouss
Freed hannert de Masken erkennen.
Fir e puer Minutten huet ganz Lëtzebuerg
an doriwwer eraus op Beefort gekuckt. No
2019 ass den “Tour de Luxembourg” duerch
Beefort gefuer. D’éischt Etappe vun 133,5 Kilometer mat Start an Ziel an der Stad goung
duerch den Oste vum Land. Vum Grondhaff
aus koumen d’Cyclisten op Beefort a laanscht
d’Schlass si se weider op Haler gefuer. Virun
zwee Joer hätte se solle bei der Schlussetappe laanscht d’Schlass op Haler fueren mee eng
Woch virdrun hunn d’Onwiederen d’Bréck tësche Beefort an Haler zerstéiert.
Op der éischter Etappe stoungen dräi Biergwäertungen: zwou vun der Kategorie zwee
an eng Kategorie eent. D’Biergwäertung vun
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der éischter Kategorie war kuerz viru Beefort
hannert an der schaarfer Rietskéier wann een
aus dem Bësch erauskënnt. Net wéineg Leit
hu sech an der Géigend vum Parking Kippiglay a weider erop afonnt fir dem “Biergspektakel” nozekucken. Dës Biergwäertung huet
den Axel Zingle gewonnen an e puer Minutte
spéider hat hien ee besonnesche Schreckmoment. De Spëtzegrupp mat fënnef Coureuren
(Axel Zingle, Franck Bonnamour, Tony Gallopin, Sergio Roman Martin Galan a Lukas Meiler) hat zu Beefort eng zwou Minutte Virsprong op de Peloton. An enger Lenkskéier vu
Beefort op Haler huet hien ze haart gebremst,
d’hënnescht Rad blockéiert an ass iwwer
d’Leitplanken an d’Hecke geflunn. Hien huet
sech zwar net blesséiert mee gouf vum Peloton ageholl. D’Cyclisten haten an der Descente laanscht d’Schlass een enormen Tempo
drop a laanscht d’Strooss konnt ee ganz gutt
de Wand vun de Vëlosfuerer spieren.
Déi éischt Etappe gouf am Sprint vum Italiener Diego Ulissi gewonnen. Als beschte Lëtzebuerger koum den Ivan Centrone op déi 26.
Plaz.

R E P O R TAG E

27

R E P O R TAG E

Virun zwee Joer huet den Eric Feront de “Festival de théâtre à Beaufort” an d’Liewe geruff.
De leschte Weekend am September goung
déi zweet Editioun am Kummelsbau wuertwiertlech iwwert d’Bühn. Um Programm stoung den éischten Dag d’Stéck “Jean et Béatrice” vum Carole Fréchette a gespillt gouf et
vum Tiphanie Devezin an Timo Schreckenberg
wärend de Jean Beurlet et an d’Zeen gesat
huet. Wärend Tiphanie Devezin relativ spéit
decidéiert huet fir Theater ze spillen huet den
Timo Schreckenberg, deen aus enger Theaterfamill staamt, sech schwéier gedoe fir de
professionelle Wee anzeschloen. Zanter dësem Joer besicht hien de “Cours Florent” zu
Bréissel.
Viru véier Joer hu sech déi zwee Acteure
beim Stéck “Cet enfant”, ee Projet vum Staater Conservatoire”, am “Théâtre du Centaure”
déi éischte Kéier begéint an d’lescht Joer hu
si beschloss fir an Zukunft gemeinsam Projeten ze maache fir der Theaterzeen erhalen ze
bleiwen.
Dat dach komplext an däischtert Stéck aus
dem Joer 2002 huet vu senger Aktualitéit
guer näischt agebéisst, ganz am Géigendeel.
Béatrice ass op der Sich no der grousser Léift,
déi si aus der Einsamkeet eraushëlt, wärend
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de Jean een erfuerene Jeeër op Primen ass.
Vum attraktiven Haaptpräis gelackelt stellt
hie sech der Erausfuerderung déi vum Béatrice gestallten Épreuven ze meeschteren. De
Mann misst hatt interesséieren, ergräifen a
verféieren. Wärend de verschidde Prüfungen
am Béatrice senger Wunneng stellt hatt ëmmer méi héich Fuerderungen. Et kënnt zu positiven Emotiounen an awer och zu Spannunge bis hatt es genuch huet an allebéid aspäert
an de Schlëssel aus dem Fënster erausgeheit.
D’Fro „Wat bedeit ee gären hunn?“ zitt sech
ewéi ee roude Fuedem duerch d’Stéck a besonnesch den Deel wou se allebéid eleng an
der Wunneng agespaart sinn erënnert ferm un
d’Situatioun an den Alldag mat sengen Héichten an Déiften, déi mer am Fréijoer haten an
nach ëmmer net ganz eraus sinn. D’Äntwert
drop léisst sech ënnerschiddlech interpretéieren an all Spectateur dierft eng aner Schlussfolgerung zéien. Eestëmmeg ware se awer bei
der Glanzleeschtung op der Bühn vum Tiphanie Devezin an Timo Schreckenberg. Den héijen Niveau vum Schauspill an déi exzellent
Textsécherheet. Och wann d’Stéck an der Originalversioun op franséisch gespillt gouf an
ee selwer net sattelfest an där Sprooch ass, et
war guer kee Problem d’Sprooch an d’Handlungen ze verstoen.
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“G.I.P.L.” géint “All Stars” sollt et ursprénglech
den zweeten Dag heeschen. Zwou Ekippen hätte sollen een theatraleschen an improviséierte Mätsch spillen mee wéinst der
geréngerter Zuel vun de Spectateuren huet
de “Groupement des improvisateurs professionnels du Luxembourg” säi Programm geännert. Dräi Acteuren, de Loïc Fieffé, Gérôme
Granfond an de Bertrand Moupfouma, hunn
op déi vum Publikum proposéierten Themen
kuerz Stécker improviséiert. Dat Ganzt ouni
Dréibuch an ouni sech virdrun ofgeschwat ze
hunn. Dobäi stoung all Kéiers d’Koméidi am
Mëttelpunkt a bei sëllegen eegewëllegen Interpretatioune goufen d’Laachmuskele méi
wéi eng Kéier strapazéiert. Leider waren net
vill Leit am Publikum an esou war et onméig-

lech eng an engem Improvisatiounstheater
gewinnte Stëmmung ze produzéieren. Zemools bei sou Virstellungen ass d’Zesummespill tëschen dem Publikum an den Acteuren
op der Bühn vu wesentlecher Bedeitung a
Wichtegkeet. Trotzdeem sinn déi puer Leit
bei dësem verkierzten an improviséierte Programm ganz op hir Käschte komm. Um Sonndeg stoungen nomëttes “Des gens biens” an
owes “Surprise Party” um Programm mee déi
Virféierunge sinn ausgefall. Sécherlech dréit
d’aktuell Situatioun dozou bäi, datt ee sech
net méi traut fir ënner d’Leit ze goen an trotz
deenen am Virfeld geholle Mesure hätt sou
eng Qualitéit vum Theaterfestival méi Leit
verdéngt. Hoffentlech wäert déi nächst Editioun méi Zuschauer unzéien.
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Typesch brittescht Wieder fir eng Tragödie
konnt ee fir de leschte Septemberdag soen.
Léift an Haass, Jalousie an Intrigen, Friemenhaass a Gewaltdoten. All dës Theme ginn am
Stéck “Othello, the Moor of Venice” vum William Shakespeare behandelt. D’Wierk vum Dramatiker a Lyriker gouf 1603 oder 1604 (jee no
Quellenangab) geschriwwen an déi fréistens
dokumentéiert Opféierung datéiert op den 1.
November 1604 am grousse Festsall vun der
kinneklecher Residenz zu Whitehall (London).
Den “American Drama Group Europe” ass op
Invitatioun vun de Beeforter Schlassfrënn am
Kader vun hirer Europatournee “Castle Tour
2020 – Othello” am Bannenhaff vum Renaissance-Schlass opgetrueden.
Am Virfeld huet et gutt ausgesinn, datt et ee
flotten an agreabelen Hierschtowend kéint gi
mee d’Wieder huet ee Stréch duerch d’Rechnung gemeet. Nom Spréchwuert “Et gëtt kee
schlecht Wieder, et gëtt nëmme falsch Kleedung” hunn trotzdeem eng Rei Leit de Wee
op Beefort fonnt.
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An der Entrée krut all Spectateur gratis een
Ierzebulli ugebuede fir sech ze wiermen. De
Schauspiller Joseph Black (Othello), Charlotte Cracknell (Desdemona), David Chittenden
(Iago), Dan Cavendish (Roderigo), Dan Wilder (Cassio) a Katherine Lunney (Emilia) muss
een einfach felicitéieren a bewonneren ënnert
dëse Wiederkonditioune gespillt ze hunn. Et
huet net nëmme gereent mee deen Owend
war et och relativ kal a fiicht. D’Wierk gouf
an der Originalsprooch vum Auteur opgefouert an zwar op englesch. Hätt een ufanks gemengt et géif een net vill verstoen, dee gouf
vun engem Bessere beléiert. Sämtlech Sätz
a Wieder si ganz kloer an däitlech eriwwer
komm. D’Acteuren hu guer net séier geschwat
oder Wieder geschléckt mee schéi propper.
All dës Elementer hunn hiren Deel zu engem
onvergiesslechen Owend bäigedroen.
Op jidder Fall huet et souwuel den Organisateuren an de Zuschauer gutt gedoen, datt ee
Spektakel konnt iwwert d’Bühn goen an dat
wann ee bedenkt wat fir ee flotte Programm
dëse Summer virgesi war.
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No 16 Joer an aacht Méint goung den 30. September zu Beefort ee Kapitel op een Enn ouni
awer d’Buch zouzeschloen: D’Apdiktesch Patrice (Patty) Think ass a seng wuelverdéngte
Pensioun gaangen. Nei Apdiktesch ass zanter
dem 1. Oktober d’Patricia Ranson. Am Februar 2004 huet d’Patty mat der Ouverture vun
der Apdikt een neit Buch an der Beeforter
Geschäftswelt an Duerfliewen opgemeet, dat
hautdesdaags net méi ewechzedenken ass.
Duerch een Arrêté ministeriel vum 22. September 2003 konnt d’Patty Think, dat zu deem
Zäitpunkt als Provisor (Apdiktesch-adjoint)
geschafft huet, déi nei Apdikt op Nummer 84
un der Grand-rue iwwerhuelen. D’Beeforter
Apdikt ass iwweregens déi eenzeg Apdikt, déi
d’Patty geleet huet.
Am Ufank war d’Situatioun vill méi schwiereg ewéi elo zum Schluss – vun der de leschte
Méint mol ofgesinn – erënnert sech déi frësch
Pensionärin. Mat de Joren huet hatt vill Frënn
gewonnen an et deet hir schonns Leed d’Leit
manner ze gesinn. Des Weideren ass ënnert
de Mataarbechter an der Apdikt eng ganz
flott Ekipp entstanen an déi wäert et och
vermëssen. D’Ekipp besteet aus Netty Fisch,

32

Jean-François de Colle, Tania Frisch a Maria Pereira. Nët vergiessen däerf een d’Tessy
Tholl. Si huet zesumme mam Patty zu Beefort
vum éischten Dag an der Apdikt geschafft a si
zwee hunn och zesummen opgehal.
A gudder Erënnerung bleiwen dem Patty déi
sëlleg Fester zu Beefort an hei stieche besonnesch d’Schlassfester ervir. Vu sech aus seet
et, datt et vill a gäre matgefeiert huet a bei
där Geleeënheeten huet d’liewensfrou Patty
nei Frënn gewonn. Hinnen alleguer seet et ee
grousse Merci. Flott Momenter goufen et der
och ënner anerem bei Betribsiessen. Manner
schéi war et wann déi traureg Nouvelle komm
ass, datt léif Leit gestuerwe sinn.
Elo an der Pensioun huet d’Patty vill Zäit a si
weess och wéi se wäert verbréngen. Zu den
Aktivitéiten zielen Trëppelen, Tennis spillen,
Fotoe maachen an och seng Frënn rëmzegesinn. Selbstverständlech wäert et och op Beefort komme fir “Moien” ze soen.
An engem Bréif vum 9. Mäerz huet de Gesondheetsministère matgedeelt, datt spéitstens vum 1. Oktober d’Patricia Ranson d’Relève vum Patty Think iwwerhëlt.
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Den Natur- a Geopark Mëllerdall ënnerhëlt
een zweete Versuch fir als Unesco Global
Geopark unerkannt ze ginn. D’offiziell Kandidatur gëtt am November gestallt an am
Juli hu sech d’Ministere Sam Tanson, Carole
Dieschbourg an de Claude Turmes zu Beefort
iwwert den aktuelle Stand vun der Kandidatur informéiert. Den Dram vun der Unerkennung kann een nëmmen erreechen, wann ee
souwuel op regionalem an nationalen Niveau
un engem Strang zitt. Um Programm stoung
d’Visitte vum Naturparkhaus, d’Maquette an
der fréierer Jugendherberge an d’Renaissance-Schlass.

a Geopark méi no kenneléieren. Eigentlech
kenne se den Natur- a Geopark zimmlech
gutt well soss hätte se net beim Quiz “Wéi
gutt kenns Du de Natur- a Geopark Mëllerdall an déi wonnerschéi Regioun!?” an den
dräi Sprooche gewonnen. Dëse Quiz gouf
am Kader vun der Woch vum Natur- a Geopark organiséiert a folgend Präisser konnten
d’Gewënner entgéinthuelen: ee Vol an engem
Ballon, ee Weekend fir zwou Persounen am
Berdorfer Eck, eng Corbeille mat Produiten
vun den Mëllerdaller Produzenten, een Insektenhotel an ee Set bestoend aus enger Karaff
a sechs Glieser.

Déi Woch drop konnten d’Gewënner vun engem Quiz, deen op RTL gelaf ass, den Natur-

No der Präisiwwerreechung gouf den obligatoresche Patt am Generatiounsgaart offréiert.
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Ofschléisse wëlle mer d’Summereditioun vum
Beeforter mat der éischter Energiekooperative an der Regioun Mëllerdall, déi den 30. September offiziell virgestallt gouf. Ënnendrënner
de Communiqué op däitsch:
Aufgrund einer Initiative des Natur- und Geopark Mëllerdall, dies im Rahmen des europäischen Projektes „Life-Ip Zenapa“, gründeten
am 5. Februar 2020 zwölf Bürger aus der Region die Energiekooperative „Energiepark Mëllerdall“. Zenapa steht für „Zero Emission Nature Protection Areas“ und will einen Beitrag
zu Klima-, Natur- und Artenschutz leisten. Das
Projekt wird finanziell von der Europäischen
Union und dem Ministerium für Umwelt, Klima
und nachhaltiger Entwicklung unterstützt.
Dieser Zielsetzung hat sich die neugegründete Kooperative „Energiepark Mëllerdall“ verschrieben. Sie wollen der Region helfen in ihrem Energiebedarf unabhängiger zu werden,
indem der Ausbau von lokaler und umweltfreundlicher Energieproduktion unterstützt
wird. So leisten sie einen konkreten Beitrag
zum Klimaschutz und schaffen gleichzeitig
einen ökologischen, ökonomischen und sozialen Mehrwert.
Einer für alle, alle für einen, das wussten schon
die Musketiere von Alexandre Dumas. So ähnlich ist die Philosophie einer Kooperative. Konkret für den „Energiepark Mëllerdall“ bedeutet
dies, dass jeder Bürger und jede Bürgerin sich
an der Zielsetzung beteiligen kann.
Solarstrom auf dem eigenen Hausdach zu
produzieren, war bis dato ein Privileg für
Hauseigentümer, zudem musste die Lage des
Hauses für den Aufbau einer Photovoltaikanlage geeignet sein. Dies ändert sich nun mit
der Gründung der Kooperative. Alle Einwohner der elf Gemeinden des Natur- und Geopark Mëllerdall, können sich als Mitglied der
Kooperative an gemeinsamen Photovoltaikanlagen beteiligen. Photovoltaik wandelt die
Sonneneinstrahlung in sauberen elektrischen
Strom um. Die Mitglieder der Kooperative
leisten somit einen Beitrag zum Klimaschutz
und haben nicht zuletzt clever investiert und
ihre Beteiligung gewinnbringend angelegt.
Ab 100 Euro kann jeder Bürger sich an der
Energiekooperative beteiligen. Eine Kooperative lebt von ihren demokratischen Entscheidungsprozessen. So wird jährlich von allen
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Mitgliedern, die jeweils eine Stimme haben
festgelegt, wie die Rendite zur Auszahlung
kommt oder ob der Gewinn weiter investiert
wird. Die Beteiligung an der Energiekooperative bedeutet eine sichere gewinnbringende
Anlage.
Ein von den Mitgliedern bestimmter Verwaltungsrat berät und analysiert neue Projekte,
überwacht deren Ausführung und führt die
Beschlüsse der jährlichen Generalversammlung aus.
Aktuell investiert die Kooperative ausschließlich in Solaranlagen. Weitere mögliche Investitionen könnten in Wind-, Wasserenergie und
Biomasse getätigt werden. Zurzeit werden
im Rahmen der Energiekooperative folgende Projekte ausgeführt oder sind in konkreter
Planung: Zittig (Kläranlage 30kWp) entspricht
dem Stromverbrauch von sieben Einfamilienhäusern – ausgeführt; Berdorf (Kirche 30kWp)
entspricht dem Stromverbrauch von sieben
Einfamilienhäusern – in Ausführung; Consdorf
(Sporthalle 100kWp) entspricht dem Stromverbrauch von 22 Einfamilienhäusern – bereit
zur Ausführung; Heffingen (Wasserspeicher
30kWp) entspricht dem Stromverbrauch von
sieben Einfamilienhäusern – in Ausführung;
Echternach (Gemeindeatelier 30kWp) entspricht dem Stromverbrauch von sieben Einfamilienhäuser – in Planung. Weitere Projekte wie zum Beispiel in den Gemeinden Fels,
Rosport-Mompach, Waldbillig sind in Ausarbeitung.
Die öffentliche Vorstellung des „Energiepark
Mëllerdall“ am 30. September in Consdorf war
ein überwältigender Erfolg. Knapp 100 Bürger
fanden sich im „Centre polyvalent“ ein, um
mehr über die Funktionsweise der Energiekooperative und über die geplanten Projekte zu
erfahren. Die Verantwortlichen der Energiekooperative sind gerne bereit in einem persönlichen Gespräch die am Projekt interessierten
Bürger zu beraten. Alle notwendigen Informationen sowie die Vorstellungsversammlung
der Kooperative (zwei Videos) befinden sich
unter der Seite www.energiepark-mellerdall.lu
Der Verwaltungsrat setzt sich aus den folgenden Mitgliedern zusammen: Präsident: Marc
Weides, Bech; Vize-Präsidentin: Renée Lucas,
Echternach; weitere Mitglieder: Robert Alfter,
Herborn; Florio Dalla Vedova, Larochette und
Daniel Schaaf, Boursdorf.
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EDITIOUN
2020/21

CONCOURS

Äre Projet (m)am
Naturpark

VOTRE PROJET AVEC LE PARC NATUREL
DE • Wir sind auf der Suche nach kreativen Köpfen.
Sie sind eine Privatperson, ein Unternehmen
oder ein Verein und haben eine konkrete Projektoder Veranstaltungsidee, die auf dem Gebiet der
Naturparke Luxemburgs umgesetzt werden kann und
zu einer nachhaltigen Regionalentwicklung beiträgt?

FR • Nous sommes à la recherche d’esprits créatifs.
Vous êtes une personne privée, une entreprise ou une
association et vous avez une idée concrète de projet
ou d’événement, qui peut être mise en œuvre sur le
territoire des Parcs naturels du Luxembourg, et qui
contribue à un développement régional durable ?

Mindestens eines der folgenden Ziele sollte dabei
berücksichtigt werden:
• Erhalt & Aufwertung der Natur, der Tier- &
Pflanzenwelt
• Erhalt & Aufwertung der Wasser-, Boden- und
Luftqualität
• Erhalt & Aufwertung des kulturellen Erbes
• Förderung der Lebensqualität
• Förderung von Tourismus & Freizeitaktivitäten

Au moins un des objectifs suivants doit être pris
en compte :
• Préservation et valorisation de la nature, de la flore
et de la faune
• Préservation et amélioration de la qualité de l’eau,
du sol et de l’air
• Préservation et valorisation du patrimoine culturel
• Promotion de la qualité de vie
• Promotion du tourisme et des loisirs

Nehmen Sie Teil an unserem Ideenwettbewerb
und gewinnen Sie mit etwas Glück eine finanzielle
Unterstützung in Höhe von bis zu 6.000 € für ihr
Projekt! Das Teilnahmeformular finden Sie auf der
Internetseite Ihres Naturparks.

Participez à notre concours d’idées et obtenez avec
un peu de chance un soutien financier d’une valeur
jusqu’à 6.000 € pour votre projet! Le formulaire de
participation est disponible sur le site web de votre
Parc naturel.

Einsendeschluss: 15. März 2021

Délai de participation : 15 mars 2021

Viel Glück!

Bonne chance!

www.naturpark.lu

ADMINISTRATION COMMUNALE DE BEAUFORT
9, rue de l’Eglise			
L-6315 Beaufort			
Tel. 83 60 45 – 1			

méindes, dënschdes a freides: 8.30 – 12.00 / 14.00 – 16.30
mëttwochs: 8.30 – 12.00 / 14.00 – 20.00
donneschdes: 8.30 – 12.00

Sekretariat					
Tessy Pena: 83 60 45 – 26			
						
Kommunikatioun				
Jos. Nerancic: 83 60 45 – 30			

Service technique
Marc Rodesch: 83 60 45 – 29 / 621 73 74 75
Claire Picard: 83 60 45 – 27
Jean-Paul Genson: 83 60 45 – 25
Hubert Sauber: 83 60 45 – 28

Etat civil & indigénat				
Mike Hertges: 83 60 45 – 23			

Recette
Sonja Fetler: 83 60 45 – 24 (dënschdesmëttes zou)

Populatiounsbüro
Sandra Breser-Michels: 83 60 45 – 20
Eliane Donven-Seiwert: 83 60 45 – 20 (mëttwochs, donneschdes a freides)

NEUE ABFALLSAMMLUNGEN AB DEM 1. OKTOBER 2020
- nur noch die neuen Abfallbehälter mit Chip sind zugelassen -

NOUVELLES COLLECTES DE DÉCHETS À PARTIR DU 1er OCTOBRE 2020
- seules les nouvelles poubelles avec chips sont admises -

