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Rapport vun der 3. Alter-Kommissioun 

02/2021 

Presenzen 

Present Net present 

KOEDINGER Robert 

RUEF Seth 

RUEF-VOGT Liselotte 

SCHARLÉ Corinne 

VOSMAN-KIEFER Diane 

WELTER Isabelle 

CARDOSO Suzana (net entschëllegt) 

 

Ordre du Jour 

1. Analyse de la situation actuelle dans notre commune: organismes publics / services et aides proposés / activités 

proposées / association et commission engagée dans le contexte du 3e âge 

2. Plan organisation pour le futur: jidder Member soll fir d’Versammlung eng bëssen ausgeschafften Iddie 

matbréngen, wat hien als prioritär wéilt ëmsetzen 

3. Divers  

4. Prochaine Réunion 

 

Punkt 1: Analyse de la situation actuelle dans notre commune 

 Rentnerfeier: OK, muss dat awer um Enn vum Joer sinn? Eeler Léit  

o Wéi vill Léit mellen sech ëmmer do un 

o Wat ass punkto Capacitéiten méiglech 

o Wat geschitt wann méi Léit sech umellen wéi Kapazitéiten sinn? 

o Offer verbesseren fir et méi attraktiv ze maachen 

 Järlechen Ausfluch: Ausbauen fir Personnes à mobilité réduite 
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 Club Uelzechtdall:  

o Wéi vill Léit notzen dëst Méiglechkeeten? 

o Wéi ass d’Organisatioun vun den “Potterstonnen” an der Gemeng Helperknapp? 

 AMIPERAS:  

o Wéi vill Léit huelen un den Nomëtteger deel? 

o Wéi vill Léit muss d’Amiperas siche fueren? 

 Themen wou een den 3ten Alter abënnt: 

o Kachbuch 

o Thema ARBED 

o 3te. Alters-Haus 

o Kaffisstuff 

 Ass am Masterplang, ee Foyer du Jour fir eeler Léit virgesinn? 

 Wéi vill Léit iwwert 60 Joer respektiv iwwert 80 Joer wunnen na der Gemeng – wier et w.e.g. méiglech eng 

Alterspyramide vun den Gemengebierger iwwert 60 Joer ze kréien? Merci 

 Betreit Wunnen: 

o Ass fir de Gemengerot dëst een Thema? 

o Huet Gemeng villäicht schonns mat engem Träger Kontakt opgeholl fir esou een Projet unzegoen? 

Punkt 2: plan organisation pour le futur 

 Corinne: Seniorenheem organiséieren an do zesummen kachen / Aktivitéiten maachen 

 Liselotte:  

o alles wat elo wärend der Pandemie ofgesote gouf, soll erëm esou lues ugoen loossen 

o Informatiounsversammlung wat alles fir eeler Léit ugebueden gëtt  

 Seth: Filmowenter organiséieren mat Kaffisstuff / Gedrénks an eppes kléngs z’iessen 

o Al Filmer vu Fréier 

o Lëtzebuerger Filmer 

o Ausfluch op Kooler an den kléngen Kino wou dann och al Filmer gewisse géife ginn 

 Isabelle:  

o Rezeptsammlung vun den eeleren Léit aus der Gemeng – evtl. d’kachen filmen an op een Site vun der 

Gemeng setzen  

o Workshop: mat BESECURE / englesch Coursen / eBanking / Internetcoursen / Successioun / 

elektroneschen Patientendossier 
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 Diane: 

o Propositioun fir dat Gemeng déi eeler Léit finanziell ënnerstëtzt fir eng Botzfra 

o Member bei CIGL ginn oder een Service ubidden fir kléng handwierklech Aarbechten bei eeler Léit ze 

verrichten 

o Seniorenparkplaze(n) bei den ëffentleche Gebaier virgesinn 

 Roby:  

o 1x am Joer een Referat mat engem Thema wou spezifesch fir eeler Léit sinn respektiv wou si 

interesséiert 

o Trottoiren an der Gemeng sollen op d’Brëtt vum Trottoir duer geet fir eeler Léit mat Rollatoren 

 

Punkt 3: Divers 

 Vice-président: WELTER Isabelle 

 Liselotte huet 3 Broschüren “Seniorenfreundliche Gemeinde / Commune amies des seniors” matbruecht – Roby 

Corinne an Diane huelen eng mat fir ze liesen 

 MATHEKOWITSCH Claude ass vun der Gemeng nominéiert fir Member an der 3te-Alter-Kommissioun ze sinn 

 Demande vun de Kommissiounsmemberen un de Gemengen- a Schäfferot: 

o Wéi ass deen aktuellen IST-Zoustand a Punkto 3ten Alter an onser Gemeng 

o Wat ass am MASTER-PLANG vun der Gemeng an dësem Kontext virgesinn 

 Si Léit nonominéiert ginn fir an déi 3te.Alters-Kommissioun? 

 

Punkt 4: Prochaine réunion 

 Ordre du jour: 

1. Approbatioun vum Rapport 

2. Traitement des réponses du conseil communal 

3. Proposition à intégrer éventuellement dans le Masterplang 

4. Divers 

 Mir treffen ons déi nächste Kéier den Donneschden, 14. Oktober 2021 um 19h00 zu Bruch an der KOLL 

Dir sidd all häerzlechst zu dëser Versammlung agelueden an är Presenz wier ons wichteg. Merci. 

 


