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Dezember-Mäerz

Nobelpreis 2011 Medezin

D’Maus Ketti gouf 75 
Viru 75 Joer huet de lëtzebuerger Schrëftsteller 
Auguste Liesch d’Maus Ketti geschriwwen. Dës 
flott Geschicht vun der guttmiddeger Feldmaus 
an der agebilter Stadmaus hues du bestëmmt 
schonn an der Schoul begéint. 

D’Ketti, d’Feldmaus, lieft zu Biermereng am Feld 
einfach a gesond vu Weess an Hieselnëss. Et kritt 
Besuch vu senger Cousine Mim aus Clausen. 
D’Ketti dëscht him deftegt Iessen op, dat dem 
Mim awer net besonnesch schmaacht. D’Mim 
invitéiert d’Ketti an d’Stad, nodeems et him vu 
Crème a Kuch geschwäermt huet.
An der Stad schläiche se sech an en Haus, a 
maache sech iwwert e Buffet voller Leckereien 
hier. Mee op eemol dauchen de Kueder Tunn 
a seng Freiesch op, an déi zwou Mais kënnen 
am leschten Ament entwutschen. D’Ketti, nach 
d’Doudangscht an de Schanken, decidéiert, 
direkt erëm heem ze goen:

Course op de Südpol
Virun 100 Joer hunn 2 

Fuerscher alles probéiert 
fir als éischten um 
Südpol unzekommen: 
et waren de Norweger 
Roald Amundsen an 
den Englänner Robert 
Scott. Den Amundsen 
hat seng Rees besser 

preparéiert: hie war 
mat Schlitten ënnerwee, 

déi vun Huskye gezu 
goufen an hien hat och op 

e puer Plazen Iessen, Medikamenter a frëscht 
Gezei gelooss. De 15. Dezember 1911 ass 
den Amundsen owes spéit um Südpol ukomm 
an huet do geschlof. Eréischt den aneren Dag 
wéi et hell genuch war an hie seng genee 

Hues du e Frëndschaftsbuch? En Heft, wou deng 
Frënn dir eppes dra schreiwen a mole kënnen? 
Deng Bomien an Urbomien hate sou Bicher, 
déi huet ee Poesiealbum genannt. Do hunn 
d’Frëndinnen hinnen e Sproch, e Gedicht oder 
e ganz perséinlecht Wuert dra geschriwwen an 
dacks e richtegt schéint Bild dra gemoolt, mat 
Datum an Ënnerschrëft. Haut hues du vläicht 
e Frëndschaftsbuch: en Heft, wou deng Frënn 
op virgedréckte Säite kënnen hir Hobbien, hir 
Lieblingsfilmer an Déieren dra schreiwen an hir 
Foto dra pechen.

«Ech ginn neess
 heem, et wär mäin Doud,

Dat ass jo hei
 kee Liewen;

Muss een da fi
r all Maufel Brout

an dausend Ä
ngschte schw

iewen?»

Positioun bestëmme konnt, huet hien erausfonnt, 
datt hie schonns um Südpol war. Hien huet 
de norwegesche Fändel opgestallt, eng 
Bronzetafel mat sengem Numm an dem Datum 
dobäigeluecht an eng Schnéipyramid gebaut. 
Duerno ass hien zréck gaang an ass och ouni 
Problem bei sengem Schëff ukomm. De Scott 
awer war schlecht preparéiert: seng Ponyen, 
déi d’Schlitte gezunn hunn, ware schonns no e 
puer Deeg dout. 
Eréischt de 17. 
Januar 1912 ass 
hie mat senge 
Kollegen um 
Südpol ukomm.  
Um Réckwee ass 
déi ganz Equipe 
erfruer.

Vläicht hues du Loscht e richtege 
Frëndschaftsalbum 
unzefänken. Et gëtt vill flott 
Hefter mat schéinen Deckelen 
ze kafen. Da muss du just nach 
deng Frënn iwwerzeegen fir dir 
eppes ze molen, ze schreiwen, 
ze pechen, ...

Dëst Joer huet de 
gebiertege Lëtzebuerger 
Jules Hoffmann de 
Nobelpräis an der 
Medezin kritt (dat ass 
de wichtegste Präis fir 
e Wëssenschaftler). De 
Professer Hoffmann 
huet bei Insekten eng 
Protein (= Eewäiss) 
fonnt, déi verhënnert, datt Bakterien sech am 
Kierper vun den Insekte verbreeden. Duerch dës 
Entdeckung konnten nei Medikamenter fir de 
Mënsch entwéckelt ginn. Iwwregens huet de Jules 

Hoffmann als Student schonns d’Waasserwanzen 
an d’Heesprénger vu Lëtzebuerg erfuerscht. 

Just nach een eenzege Lëtzebuerger 
huet schonns e Nobelpräis kritt an zwar 
de Gabriel Lippmann 1908 an der Physik 

(Method fir faarweg Fotoen ze man).

Och eeler Leit sinn aktiv, si kënne sech engagéieren an hiert Wësse weider ginn. Dat 
ass net nëmmen gutt fir si, mä fir eis alleguerten. 
2012 ass dat 
Europäescht Joer fir aktiivt Alteren a Solidaritéit tëscht de Generatiounen.

en Album ëm 1945

en Album ëm 1920

en Album ëm 1975

e Frëndschaftsbuch ëm 2002
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Poesiealbum - Frëndschaftsbuch

2012 Aktiv al ginn 



Elo huet een 
Dreckspitti  säi 

ganze Knascht a mäin 
Haus getippt! Kätti komm séier, 

hei wëllt een onst 
Iesse klauen!

Du schonns erëm! 
(kuck PW 2/2009). 

Hieselmais si jo déi 
gréisste Plogeeschter, 

déi ech kennen!

Ma Schielmees, Wou gesäis 
Du hei eng Hieselmaus? 

Ech sinn dach eng 
Gielhalsmaus! An iwwerhaapt, 

wat hues Du a menger 
Spënnchen ze sichen?

So piipst et bei 
Dir? dat ass mäin 

Haus! Do hunn ech am 
Fréijoer meng 10 Kanner 
opgezillt. Firwat hues 

Du et mat Knascht 
gefëllt?

Wéi ech dat Haus virun engem 
Mount entdeckt hunn, war just e 
muuschtegt Nascht dran. A wann 
s Du net esou schiel wäers, häss 

du gesinn, datt ech Eechelen, 
Buchecker a Nëss a mäin Haus 

geluegt hunn.

Ech gesinn esou gutt 
wéi s Du.  A wat wëlls Du 
mat deenen Eechele man? 

WëllSchwäi fidderen?

Egal wat! dat 
ass mäin Iesse fir 

de Wanter. Wa 
Schnéi läit fanne 
mir jo näischt 

méi fir tëschent 
d’Zänn.

Ech gleewen Dir kee 
Wuert. Virun e puer 

Joer huet däi Kolleg 
Hieselmaus mir erzielt, 

datt D’Mais de ganze 
Wanter schlofen.

Dat gëllt fir déi liddereg 
Hieselmais, awer net fir ons. Mir 

sinn dat ganzt Joer bei all Wieder 
owes a nuets ënnerwee fir onst 

Iessen ze fannen. Just am Dag 
schlofe mir. A looss mech elo a 
Rou, well ech muss nach Fudder 

fir de Wanter siche goen.

Déiere mat 
4 Been misste 

verbuede ginn!

Gielhalsmais sinn un hirem gielen 
Halsband ze erkennen a  liewen am 

ganze Land a grousse Lafbëscher. 
Si kënne 

ganz gutt 
klammen.

a Litauen hu 
Cousine vu 

mir e Rekord 
opgestallt: 

si hu 
637 Eechelen, 

3,4kg schwéier 
an e Vullenhaus 

geschleeft!

Text: Claude Heidt De Panewippchen 4/2011
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Sou al kënnen déi 
verschidden Déiere ginn:

Erwuessen Insekten:
Mäméck  1-3 Deeg 
Mäkierwerlek 6 Wochen
Päiperlek  3-4 Méint
Bei   8 Méint

Kueb   23 Joer
(kann heiandsdo bis 100 Joer al ginn)
Papagei  50 Joer 
Uhu   30 Joer 
Int   23 Joer 

Maus   1-2 Joer
Hues   10 Joer
Wolef, Hond, Fuuss 10-20 Joer
Hauskaz  12-15 Joer
(kann heiandsdo bis 30 Joer al ginn)
Päerd   40 Joer 
Léiw an Tiger  12-15 Joer
(a Gefaangenschaft 25 Joer)
Gorilla   30 Joer
Schimpans  50 Joer
Hirsch   10-30 Joer
Bir   20-30 Joer
Nashorn  45 Joer
Elefanten  70 Joer
Wal   20-25 Joer
Mënsch  119 Joer

Karp   110 Joer
Risendeckelsmouk 180 Joer 
Reewuerm  3-8 Joer

121 
... 122 ... 12 - 

Oh neen!! Lo hunn ech mech 
schon erëm verzielt!Den Alter vun den Déieren

Wéi fënnt een den Alter vun engem Déier eraus?

Wéi al eng Muschel ass, fënnt een eraus wann een 
d’Réng op der Schuel zielt.

Fësch a Reptilie wuessen hiert Liewe laang … dofir 
seet d‘Kierpergréisst eppes iwwert den Alter aus. 
Bei Fësch weise Joeresréng op de Schuppen den Alter.

Wéi al e Mamendéier ass, kann een erausfannen, 
wann ee kuckt wéi ofgenotzt seng Zänn sinn.

Rekorder
An engem indeschen Zoo ass eng Deckelsmouk 256 Joer 
al ginn.

Wëssenschaftler hunn eng Islandmuschel fonnt, déi 410 
Joer hat.

An der Antarktis gouf vu Wëssenschaftler dat Déier fonnt, 
wat wahrscheinlech dat eelst Liewewiese vun der Welt ass: e 
Riseschwamp vun 2 Meter, dee bis 10 000 Joer kann al 
ginn.

Den Albatros «Grandma» ass 62 Joer al ginn.

E Blowal  gouf 110 Joer al an ass domat dat eelstent 
Mamendéier am Waasser.

Wéi al en Déier gëtt, hänkt vu villem of: ob et ëmmer genuch z’iessen huet, ob

et eng gutt Verstopp huet, wou et virum Wieder a senge Feinde geschützt ass,

ob et an der fräier Natur lieft, an engem Zoo oder bei Mënschen doheem.
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Da 
gitt iech mol dru 

mat zielen!

Meng 
Cousine am Zoo 

gouf 256 Joer al, mä 
mir ginn normalerweis 
ëm déi 100 Joer al.

Ech hat 
ëmmer gemengt, mir wieren déi 

eelst Liewewiesen op der Welt! Mir sti scho 5.000 
Joer hei héich an de White Mountains Bierger a Kalifornien 

am Südweste vun Amerika.

Jo, a säit ech entdeckt gouf, sinn ech héchstwahrscheinlech 
dat eelst Liewewiese vun der Welt!

Insekten
D’Beie kënne bis zu 8 Méint liewen; an deeër Zäit hu si ganz vill 
Beruffer: Hir Wunneng botzen, Eeër leeën, d’Larwe fidderen,
Fudder fir de Beiestack sammelen, Bléie bestäuben.

D’Päiperleke liewe bis zu 4 Méint. Hir Eeër, Raupen a Poppen 
liewe bis zu 3 Wochen, kënnen awer och iwwerwanteren a liewen 
dann alt 1 Joer laang. 

D’Mäméck (Eintagsfliege) lieft vun e puer Stonne bis zu 3 Deeg. 

D’Insekten hu virun hirem Liewen als fäerdegt Insekt awer schonn 
e Liewen als Ee, Raup an duerno als Popp. Wéi laang dat dauert 
hänkt vum Insekt of, vum Wieder a vun hire Feinden. Dat ka vun e 
puer Wochen bis e puer Joer daueren.

Verzielt 
iech awer net, wéi 
de Panewippchen!
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sou  al  wéi  Methusalem

Mäméck



Sou al kënnen déi 
verschidden Déiere ginn:

Erwuessen Insekten:
Mäméck  1-3 Deeg 
Mäkierwerlek 6 Wochen
Päiperlek  3-4 Méint
Bei   8 Méint

Kueb   23 Joer
(kann heiandsdo bis 100 Joer al ginn)
Papagei  50 Joer 
Uhu   30 Joer 
Int   23 Joer 

Maus   1-2 Joer
Hues   10 Joer
Wolef, Hond, Fuuss 10-20 Joer
Hauskaz  12-15 Joer
(kann heiandsdo bis 30 Joer al ginn)
Päerd   40 Joer 
Léiw an Tiger  12-15 Joer
(a Gefaangenschaft 25 Joer)
Gorilla   30 Joer
Schimpans  50 Joer
Hirsch   10-30 Joer
Bir   20-30 Joer
Nashorn  45 Joer
Elefanten  70 Joer
Wal   20-25 Joer
Mënsch  119 Joer

Karp   110 Joer
Risendeckelsmouk 180 Joer 
Reewuerm  3-8 Joer

Den Alter vun de Beem
Fir den Alter vun de Beem ze rechnen zielt een dem 
Bam seng Joeresréng: all Joer kënnt eng Schicht 
bäi. Fir de Bam net duerchschneiden ze missen gëtt 
haut mat engem speziellen Holzbuerer en Zylinder 
aus dem Stamm erausgebuert, wou een dann 
d’Joeresréng ziele kann.
Wéi entsi Joresréng? Am Holzkierper vum Stamm 
kënnt all Joer eng Schicht bäi; dës 
Schicht ka je no Wieder- an 
Temperaturverhältnësser méi déck 
oder méi dënn ausfalen.

Beem

Deen eelste Bam vun der Welt ass am Moment eng Ficht a 
Schweden. D’Wuerzele vun deem Bam sinn 9550 Joer al. Aus der 
Wuerzel wiisst ëmmer erëm e Bam eraus, dee ka 600 Joer al ginn. 
Wann dee stierft, wiisst erëm en neien.  

Kieferen (knorreg Grannenkieferen) héich an de Bierger vu 
Kalifornien am Weste vun Amerika si ronn 5.000 Joer al.

Den General Shermann, e Sequoia (Risemammutbam), 
deen a Kalifornie steet, ass tëschent 2.300 an 2700 Joer al. Heen ass 
mat senge 94 m dee 4. gréisste Bam vun der Welt.

Och Ginkgoen, Figebeem an Olivebeem kënne ganz al 
ginn.

D’ Eech vun der Schanz ass ongeféier 500 Joer al an deen déckste 
Bam zu Lëtzebuerg.

Déi wonnerschéin Eech vu Saeul ass ongeféier 270 Joer al.

Planzen

Eréischt no 10 Joer kritt de Risenarum (Amorphophallus 
titanum) eng Blumm, an déi ass schonn no 72 Stonnen erëm 
verblitt.

Königin der Nacht (Selenicereus grandiflorus) heescht 
e Kaktus, deem seng grouss, cremegwäiss Blumm nëmmen 
eng Nuecht laang blitt.

D’Welwitschia, eng Wüsteplanz aus Afrika, gëtt bis 100 
Joer al. Si ka Waasser späicheren an huet nëmmen 2 Blieder, 
déi ëmmer weider wuessen a vum Wand zerfrängelt gi sinn.

D’Hongerblimmchen (Erophila verna) (wéi och vill 
Ackeronkraider) lieft nëmme 6 Wochen.

Kaktus
De Saguarokaktus, deen am Südweste 
vun Amerika an am Nordweste vu Mexico wiisst, 
ka bis 200 Joer al ginn. Hee wiisst ganz lues a 
mécht eréischt no 75 Joer Säitenäerm. Hee kritt 
och eréischt no 50 Joer seng éischt Blummen an 
déi bléien nëmme 24 Stonne laang.

50
0 

Jo
er

 a
l E

ec
h 

op der Schanz

Fi
ch

t a
 S

ch
w

ed
en

Foto: Bernd Haynold

Ech 
kéint iech Geschichten 

ziele vu Cowboy an Indianer 
am Wëlle Westen!

27
0 

Jo
er

 a
l E

ech zu Saeul

1.000 jähregen Olivebam a Südfrankräich
Ech hat 

ëmmer gemengt, mir wieren déi 
eelst Liewewiesen op der Welt! Mir sti scho 5.000 

Joer hei héich an de White Mountains Bierger a Kalifornien 
am Südweste vun Amerika.

Jo, a säit ech entdeckt gouf, sinn ech héchstwahrscheinlech 
dat eelst Liewewiese vun der Welt!

1743  
ass eng Nisch a 

mäi Stamm geschnidde 
ginn. Do gouf eng 

Muttergottesstatue dra 
gestallt.  

De Panewippchen 4/2011
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Hongerblimmchen

G
ra

nn
en

ki
ef

er

den General Shermann

eng Scheif vun engem 
Sequoia



Du brauchs
fir eng Persoun:
100 gr Miel
1 Ee
Mëllech
eng Péitche Salz
Waasser mat Salz
Speck, Äppelkompott

Mësch an 
enger Schossel 

d’Miel mam Ee a 
mam Salz a réier da 
Mëllech dran bis den 
Deeg hallef fest ass.

Kach d’Salzwaasser a 
brod déi Zäit de kleng ge-

schniddene 
Speck un.

Wann d’Waasser kacht, hëls 
de mat engem Zoppeläffel 
(deen s du all Kéiers an 
d’kachend Waasser 
zapps) Kéipercher Deeg 
a lees se an d’Waasser.

Huel se mat engem 
Schaumläffel eraus an e Sifft a schëdd 
d’Salzwaasser driwwer. 

Wa se gutt ofgedrëpst sinn, lee se op 
en Teller, a schëdd de Speck driwwer. 

Mat Äppel- oder 
Birekompott 
schmaachen 

d’Kniddele 
wonnerbar.
Du kanns se och ouni Speck, 

mat gerappte schwäizer 
Kéis oder engem 

Schnatz Botter iessen.  

Eng Iddi fir ze bastelen: 

Mat engem 
Läffel kanns du 
Téiliichterchers-
dëppercher vu 
banne ronn 
drécken a sou ganz 
einfach Himmels-

déiercher 
maachen.

E gediebelte 

metallene Stopp gëtt 

mat e bësse Faarf 

de Kierper vun 

engem Grompere- 

Kierwerlek.

Dës Kräizspann ass 

och aus engm eidelen 

Téiliichtchen gemaach 

ginn!

Fir d’Been 
schneids 

du dir mat enger Schéier 6 

Stécker Drot. Diebel se an der 

Mëtt a verknäpp se mateneen. 

Fir de Kapp an de Kierper 

diebels du 

der d’Form vum Kapp a 

knujels den Drot einfach 

ronderëm.

ganz dënne Basteldrot léisst se
ch 

ganz einfach mat der Schéier 

schneiden.

Nossschuele si ganz 
gutt fir de Kierper vu 
Kierwerleken.

Mat Knujelen aus Sëlwerpobeier kanns du ganz einfach d’Aen an de Kierper vun der Libell maachen.

W
ann

 d’Kéipercher am Dëppen   er

op ko
mmen, s

i s
e 

fä
er

de
g.
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Kniwwel säiten***
experimentéieren   bastelen   kachen a brachen   kniwwelen   rätselen   bauen   spillen an ameséieren

Kniwwel säiten***
experimentéieren   bastelen   kachen a brachen   kniwwelen   rätselen   bauen   spillen an ameséieren

Text: Sabine Goerens, 
Sylvie Hagen

6
De Panewippchen 4/2011

Der Bomi hir 
Kniddelen
     

Chrëschtdag
     



Huel 30 g Natron 
(fënns du am 
Bakrayon vum 
Supermarché), 30 g 
Maisstäerkt (MAIZENA) 
5 cl Esseg, 1/2 
Kaffisläffel Sirop de 
Canne (oder soss e 
flëssegen Zocker) 
a mix alles 
mateneen. 

Fann de Wee vum Stäer bis bei d’Kadoen.

A probéier dem Panewippchen ze hëllefen 
de Wee ze fannen fir vum Bierg erof ze 

kommen.

D’Opléisunge stinn uewen op dëser 
Säit.

Waard bis et ophällt m
a t sp

ru
dde

le
n.

Ve
rrd

eel dës Mass  a  kleng Dëpperche
r. E idel Téiliichtercher sinn d

ofi r   ganz g
utt.

M

ësc
h 8 Drëpse Liewensmëttelfaarf dobäi a looss dat Ganzt dréchnen.

A schonns sinn deng 
Waasserfaarwe fäerdeg. Vill 
Spaass beim Molen!

De Panewippchen 4/2011
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Fann de richtege Wee
     

Waasserfaarf
     



Donneschdeg, de 19. September 
1991 um 13.30 Auer um Tisenjoch an 
den Ötztaler Alpen op 3210 m Héicht: 
Spazéiergänger fannen an enger 
Äiskaul d’Läich vun engem Mënsch. 
D’Geriichtsmedezin kënnt zesumme mat 
der Police op d’Plaz fir den Doudegen 
ze ënnersichen. Den Dokter ass sech 
sécher: dee Mann do ass schonns 
länger Zäit dout. An hie sollt Recht 
behalen: et stellt sech nämlech eraus, 
datt en net manner wéi 5300 Joer al ass.

E Mann aus der Jongsteenzäit, dee 
spontan vun de Leit Ötzi gedeeft gëtt. 
Vun elo u beschäftegt d’Liewen an 
d’Stierwe vum Mann aus dem Äis eng 
sëllege Wëssenschaftler. Genee wéi 
Detektiven musse si all klengen Detail 
ënnert d’Lupp huelen, wëllen si dann 
d’Wourecht iwwert dem Ötzi säin Doud 
erausfannen.

Wéi g
rouss a wéi al war hien?

D‘ Gréisst vun der 
Schank am ieweschte 

Been, dem sougenannte 
Femur, hëlleft de Medeziner 

fir d’Gesamtgréisst vun engem 
Mensch ze bestëmmen. Den Ötzi wor 

zu Liewzäiten 1,60 Meter grouss an hat 
38 an de Schong. Un der bannenzegter 
Struktur vu senge Schanke konnten 
d’Experten gesinn, datt de Mann 
ongeféier 45 Joer al war; dat war fir 

déi Zäit fatzeg al.

Wéi w
ar hie gekleet?

Seng Kleedung 
war virun allem aus Fell 

a Lieder geschafft; gewieftend 
Material hat hie net bei sech. 

D’Lieder gouf aus Geessen- oder 
Hirschfell gegierft an duerno geschnidden 

a mat Déieresehnen zesummegebitzt. 
D’Schong, déi hien unhat, haten eng 
bannenzeg Suel aus geflechtem Gras mat e 
bëssi Hee drop géint d’Keelt. Bausse wor d’Suel 
aus Bierefell, de Rescht vum Schong 
awer aus zéiem Hirschlieder an 
dat Ganzt gouf mat lieder 

Rimmer zesummegehalen.

De Panewippchen 4/2011Text: Mike Hagen

Schwäiz

éisträich

Italien

Däitschland

Meran

Landeck Ötz

Wéini ass hie gestuerwen?

hei gouf den Ötzi fonnt

Ötzdaller alpen Kriminalfall  Ötzi
Wou koum en hier?

Erstaunlech 
ass, datt een aus den 

Zänn vun engem Mënsch kann 
erausliesen, wou e laang Zäit gelieft 

huet. Wann de Mënsch do regelméisseg 
Waasser aus enger Quell oder Planzen 

aus der Natur giess huet, dann huet hien déi 
Stoffer mat giess, déi d’Planzen oder d’Waasser 
aus dem Buedem opgeholl hun. Well awer jee 
no Regioun aner Stoffer am Buedem sinn, kann 
een dohir mat Sécherheet soen, datt den Ötzi 
aus dem Ötztal koum.

dem Ötzi seng zänn



Wéi g
rouss a wéi al war hien?

Wie war hien?
Hien hat e 

Beil aus Koffer bei 
sech; deemols wor dat 

wierklech zimlech wäertvoll. 
Et gëtt also gemengt, hie 
wär e Chef oder awer 
e besonnesch dapere 

Kämpfer gewiescht. 

Fir
wat hat hien esouvill Tätowéierungen?

Hei ginn et 
verschidden Theorien. 

Si kéinte Symboler oder 
einfach Kierperschmuck sinn. 

Eng aner Erklärung wär, datt se aus 
medezinesche Grënn an d’Haut ageritzt 

goufen. Wann een z.Bsp am Réck wéi 
hat, krut een op där Plaz e klenge Schnatt 
an d’Haut gemaach an da gouf Holzkuel 
drageriwwen, fir datt de wéie Réck ewech 
geet (ähnlech wéi d’Akupunktur vun haut).

Seng lescht 
Molzecht huet aus 

Kären, Geméis an Hirschfleesch 
bestanen. Bei sech hat hien awer 

och gedréchent Fleesch vum Steebock, 
Schléiwen an aner Friichten. Datt hie vill 

Brout a Käre giess huet, weise seng Zänn; si 
si bal ganz ofgeschlaff duerch de Sand, dee 
sech beim Reiwen um Millesteen 
ënnert d’Käre mëscht.

Wat h
uet hie giess?

Kären
Brout gedréchent 

Fleesch

De Panewippchen 4/2011 De Panewippchen 4/2011

Wéini ass hie gestuerwen?

Am Daarm an 
am Mo vun dem 

Doudege goufe Pollen a 
Som fonnt vu Planzen, déi an 

deeër Regioun am Fréijoer bléien. 
Et wor wahrscheinlech spéit Fréijoer 
ëm d‘Joer 3300 viru Christus, well 
den Ötzi ass kuerz no sengem Doud 
vun enger dënner Schnéidecken 
iwwerzu ginn.

dem Ötzi säi Messer

Schléiwen

lënsen

dem Ötzi säi Beil

19.9.1991 e Behälter aus Bierkeschuel 
an deem den Ötzi Glous 
transportéiert huet fir séier 
Feier unzefänken

es
ou

 h
un

n 
de
m 

Öt
zi 

se
ng
 F

eil
er
 a
us

ge
sin

n

U wat ass hie gestuerwen?

Hie gouf 
aus gréisserer 

Distanz vun hanne mat 
engem Feil an d’lénks Schëller 

geschoss. Well hien dat mat 
Sécherheet net selwer gemaach huet, 
muss een dovunner ausgoen, datt hien 
ëmbruecht ginn ass. Hien ass nämlech un 
der Schossverletzung verblutt.

an dësem Sak aus 
Gemsefell huet den 
Ötzi seng Feiler 
transportéiert

Kriminalfall  Ötzi
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Nëmmen 
d’Gletscheräis kann 
dëse schwéiere Fielsblock 
dohin transportéiert hunn. An 
den Äiszäiten waren d’Gletscher 

vill méi grouss a si si vill méi déif 
erofkomm; dat erkennt een haut 

nach - och do wou d’Äis scho laang fort 
ass -  un der Form vum Dall, dat duerch 

d’Gletscher entstanen ass.

GletscherFir dass e Gletscher kann entstoen muss et kal sinn 
an schneien, sou wéi an Europa an den Alpen. Op 
méi wéi 2800m Héicht schmëlzt och am Summer 
de Schnéi net méi ganz ewech. Et kënnt es jo awer 
ëmmer dobäi!

Eng 
Bananeschuel 

oder en Ötzi deen 
an d’Äis geréit, kann sech 

do Honnerten oder souguer 
Dausende vu Joeren halen 

– wéi an enger riseger 
Tiefkühltruh.

Dat g
anz

t 

Gerä
bbels

 w
at 

d’Äi
s u

ew
en

 vu
m 

Fie
ls f

ort
ges

ch
rup

pt 

hu
et,

 blei
ft h

ei 
lei

en
. D

éi 

méi 
ren

g St
éc
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r g

i m
am 

Waasse
r n

ach
 w

eid
er 

for
tges

pull
t.

D’Gletscher 
sinn e wichtegen 

Séisswaasserspäicher. 
Am Summer, wann ënnen 
am Dall Dréchent ass, 
liwweren d’Gletscher 

frëscht Waasser an 
d’Flëss. 

Iwwert d’Joeren 
ännere sech 
d’Schnéikristaller: 
de Schnéi dréckt 

sech zesummen 
(d’Loft geet 
eraus) a gëtt 
lues a lues zu 
Äis.

Wann 
d’Äis-

schicht 
déck a 

schwéier 
ass, fängt 

se un ze 
rutschen 

– erof 
Richtung Dall. 

D’Äis fléisst 
ewéi e Floss, 

just vill méi 
lues. 

Fréier ass de 
Gletscher bis heihi 

komm. Dat gesäit een um 
Schuttkoup deen d’Äis do 

niddergeluecht huet.  Säit 150 
Joer sinn d’Gletscher an den 
Alpen um zréckgoen, an 
de läschte Joeren 

zimlech schëtzeg 
– wéinst dem 

Klimawandel. 

Och bal ganz 
Grönland (eng grouss 
Insel héich am Norden) an 
d’Antarktis (de Kontinent um Südpol) 
si vu riisege Gletscher bedeckt.  
D’Äis ass deelweis bis zu 3 km déck! 
Dat Äis wat ganz ënnen ass, ass 
schon 100.000de Joeren al; duerch 
Buerungen kënne mer erausfannen 
wéi d’Klima deemools war. 

Hei entsti 
Gletschersplécken, 
z.B. well et ëm 
d’Kéier geet oder 
e beemol méi géi. 
Mat der richteger 
Ausrüstung kann een 
an esou eng Spléck 
erofklammen – 
wonnerschéin!

D’Äis 
wat iwwert 

de Fiels rutscht 
schruppt Sand, 
Steng an och déck 

Fielsbléck of an 
hëllt se mat. 

Wann d’Waasser net direkt fort kënnt - well et 

sech an enger Kaul sammelt an de Schutt de 

Wee verspäert - hu mer e Gletscherséi. 

E Genoss am décke Summer d’Been an dat 

kaalt W
aasser ze

 zappen! 

Duerch 
dat rengt 

Gestengs wat d’Äis vum 
Buedem ofgeschruppt 

huet ass d’Waasser ganz dréif 
(Gletschermëllech). Wann d’Sonn 

drop schéngt gesi mer e 
wonnerschéinen türquoise 

Séi. 

Hei 
ënnen ass et 

méi waarm, d’Äis 
schmëlzt. D’Waasser 

kënnt ënnert dem Fouss 
vum Äis an um Rand 

vum Gletscher nëmmen 
sou geronn a fléisst als 
Gletscherbaach erof 

an den Dall. 

Wéi 
séier 
d’Äis fléisst 
hängt dovun 
of wéi géi 
de Bierg a wéi 
déck d’Äisschicht 

ass. An der Mëtt 
vum Gletscher 

kann d’Äis bis 
75 Meter 

am Joer 
virurutschen.

De Panewippchen 4/2011
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Eng aner Saach, déi genee sou vill 
Spaass mécht an déi et och schon 
éiweg gëtt, ass Boxemännercher baken. 
Wann een déi ze kafen kritt, dann 
dauert et net mei laang bis de Kleesche 
kënnt.
Heen huet d’Form vum engem Mann, 
well heen erënnert un de Bëschof 
Nikolaus vu Myra (aus der Türkei). Säi 
Festdag ass de Kleeserchersdag, 
dee mir all Joer de 6. Dezember feieren 
a wou d’Kanner Kadoe vum Kleesche 
kréien.

Mir hunn an der Schoul selwer  
Boxemännercher gebak. 
Ier mir ugefaangen hunn, hu mir awer 
d’Hänn gut gewäsch, well dësen Deeg 
gëtt nëmme mat de Fangere gemaach.

Fir 10 Boxemännercher
brauch een:

600 g Miel
100 g Botter
  60 g Zocker
  40 g Hief
    2 Eeër
250 ml Mëllech
eng Prise Salz
an nach Rosénge 
fir d’Aen 
an d’Knäpp.

Mir wëssen, 
datt e Bam 
ongeféier 
2-3cm am Joer 
un Ëmfang 
zouhëlt, also 
moosse mir 
den Ëmfang vum Bam. 
Deen déckste Bam, dee mir gemooss hunn, 
hat 237cm.

Elo musse mir den Ëmfang emol duerch 2 an 
eemol durch 3 deelen, also: 
 237 : 2 = 118,5
 237 : 3 = 79
Den Ënnerscheed tëschent den zwou Zuelen 
ass 39,5.
An dovun d’Halschent ass 20.

Elo musse mir nach just 79+20 = 99 
zesummen rechnen a schonn hu mir den Alter 
vun dësem Bam.
Dat heescht eise Bam huet ongeféier 99 Joer, 
wahrscheinlech huet en dann 1910 ugefaang 
ze wuessen.

Also onbedéngt ausprobéieren, et mécht vill 
Spaass!

Nodeems mir Kanner aus dem éischten 
an zweete Schouljoer aus der Brillschoul 
vun Esch-Uelzecht schon d’Héicht vun 
de Beem bestëmmt haten (kuck PW 
3/2011,S.9), wëlle mir dës Kéier emol 
kucke wéi al Beem sinn, déi bei eis 
wuessen. 
Dat  kann ee mat e puer 
mathemateschen Tricke ganz gutt 
ausrechnen.
Well des Rechenaufgaben awer fir 
d’éischt an d’zweet Schouljoer nach ze 
schwéier sinn, hu mer och een drëtt an 
e véiert Schouljoer matgeholl. 

D’Altersbestëmmung bei engem gefällte 
Bam ass jo ganz einfach, et brauch ee 
just d’Joeresréng ze zielen (vu bannen 
no baussen). 

Wéi ass dat dann 
awer bei engem 
Bam deen net gefällt 
ass? Mir kënne jo 
net all Bam fälle fir 
ze wëssen, wéi al en 
ass. 
Also benotze mir 
eng mathematesch 
Formel. 

Déi heien:

Foto: Arnoldius

Mir maachen d’Miel an eng Schossel, 
vermëschen et gutt mam mëlle Botter,
dee muss sech ganz opléisen.
Elo maache mir den Zocker derbäi an 
déi zwee Eeër, alles gutt mat de Fangere 
mëschen. Mir léisen d’Hief an der 
waarmer Mëllech op a schëdde se an 
den Deeg.  Mir ginn nach d’Salz derbäi, 
mëschen, a scho si mir fäerdeg.

Den Deeg gëtt zougedeckt op eng 
waarm Plaz gestallt an ongeféier eng 
Stonn goe gelooss.
Dono maache mir aus dem Deeg Bullen.

Aus all Bull gëtt e Kierper mat engem 
Kapp geformt. 
Mat engem Messer gëtt en ënnen 
ageschnidden fir d’Been an op de Säite 
fir d’Äerm.

Da komme se fir ongeféier 15 Minutten 
an de Schäffche bei 200 Grad.
Virdru gi se nach mat engem 
opgeklapptenem Ee agepinselt fir datt 
se schéi brong ginn. 12
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„Moie 
Marie-Anne. 

Kanns de eis 
mol zielen, wat 
e Club Senior 

ass?»

„Moie 
PW. Do treffe 

sech Leit, vun deenen 
di meescht méi al si wéi 50 
Joer. Si kommen heihin, well 

si wëllen eppes mat anere Leit 
zesumme maachen, an zwar Jonker 

an Aler. Si fueren zesumme Velo, 
ginn an d’Natur trëppelen, 
maache Fotoen, si kachen 

zesummen, si danzen, 
an …

„Danzen, 
Danzen? 

Hmmhmm, ech 
wollt ëmmer scho Walzer 

danzen. Mee ech kenne 
jo keen, dee mer dat mol 

weise kann. Mengs de 
mat menge grousse 

Féiss geet dat 
iwwerhaapt?»

MM: „Bei 
eis sinn e puer 
gutt Dänzer an 

Dänzerinnen, mat hinne 
kanns de dat da mol 
ausprobéieren.»

 „Mee déi sinn awer vill méi 
al wéi ech, gell? Ech weess jo guer 

net wéi déi sinn, a wéi soll ech mat 
deene schwätzen? (Hie kuckt e bëssi 
traureg) Ech hu jo meng Grousselteren 

ni kennegeléiert a meng Eltere woren 
immens jonk, wéi ech aus dem Ee 

gekrabbelt sinn.»
MM: „Ma schwätz mat 

hinnen wéi’s du mat jiddferengem 
giffs schwätzen. Si sinn zwar méi al wéi’s du, 

an natierlech sinn der och do, déi net méi sou gutt 
héieren a gesinn, déi net méi esou flénk dorëmmer 

sprange wéi’s du, mä dofir muss de se jo awer net fäerten! 
Di meescht hu vill erlieft, hu vill ze zielen a kënnen der 

Saache weisen, déi’s du net kenns. A si si frou, wa si déi 
Saachen, déi si gutt kënnen, un iech Jonker kënne 

weiderginn, ier se vergiess sinn.»

„Vergiess? 
Wéi mengs 
de dat?»

MM: 
«Ma kuck, sou 

Saachen, déi ee fréier 
nach konnt, mä di haut 

bal kee méi kann, wéi Woll 
spannen a wiewen, oder al 

Kaartespiller spillen oder 
Platen zoubereeden, 

wéi Kniddelen, 
kachen an 

…»

 
«Ah sou, lo verstinn 

ech, ech ka jo richteg nei Saache 
bei iech léieren! A wann ech doriwwer 

nodenken, dann ass dat dach och bestëmmt 
flott, mat engem vun Iech raus an d’Natur 

ze goen. Ech kennen dee Bësch hei jo 
réischt säit kuerzer Zäit. Wann dann 

ee matkënnt, deen dat scho vill 
Joere kennt, dee ka mer bestëmmt 

Planzen an Déiere weisen, déi ech 
bis ewell iwwersinn hunn an 

deels bestëmmt guer net 
kennen.

MM: 
«Jo richteg! 

A si wëssen och nach 
heiansdo, wéi et do fréier wor, 

ob do geschafft ginn ass, wéi eng 
Gebaier do vläicht stoungen, jee, si 

kënnen der erzielen, wéi een deemools 
gelieft huet, ier s du op d’Welt komm 

bass. A well si souwisou gäre Geschichten 
zielen, ginn et der och e puer, déi bei 

Iech an d’Schoule gi fir 
Märecher virzeliesen, op 

Lëtzebuergesch an 
op Portugisesch.

So, 
kënne mer 

net mol zesumme 
kucken 
goen?““Ma 

dat passt grad 
gutt, bei eis ass 
Kaffisstuff. Komm 

mir ginn!“
“Merci, 

Marie-Anne fir 
den Interview!“

De Panewippchen 4/2011
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De Panewippchen am Interview mam Marie-Anne Maroldt 
D’Marie-Anne Maroldt (MM) ass Responsabel 

vum Club Haus beim Kiosk 
zu Schëffleng, engem Club 

Senior. 

Text: Jacqueline de la Gardelle, Fotos: Marie-Anne Maroldt



Ech 
sinn 3 Joer al - 

a schonn e ganz alen 
Hamster!

Wann s Du wëlls gewuer ginn, 
wat de Panewippchen ze zielen 
huet, da kuck op der Säit 13.

Du 
bass awer al!

A 
neen! Si ass 

al.
Gewass! 

D’Bomi ass al.

Dat 
mengt dir just sou!

Et ginn der, 
déi gi méi wéi 

100 Joer al, mä di 
meescht ginn net 

grad esou al.

So, weess du eigentlech 
wéi al déi Mënsche ginn? Dat ass jo bal net ze gleewen! 

Meng Mamm ass am héige 
Schleekenalter vun 8 Joer 

gestuerwen. A bei iech Kueben, ass 
ee jo och scho mat 10 Joer een Alen.

Na ja, déi meescht vun 
eis ginn net esou al. Dat läit 

dorunner, datt mer e schwéiert 
a geféierlecht Liewe féieren: 

kal Wantere mat wéineg Iessen, 
vill Friessfeinden, Akzidenter, 

awer och de Mënsch, deen eis d’Liewe schwéier mécht. 
An do wou d’Mënschen e schwéiert Liewe féieren, gi 

se och net esou al, sou wéi fréier bei ons. Och haut ass 
et op deene Plazen esou, wou d’Mënschen arem sinn 

oder ënnerdréckt ginn. A ville Länner stierwen haut nach 
Mënschen, virun allem Kanner, un Honger. 

Oh mei, dat wosst ech net! 
A wat huet sech da bei de 
Mënschen hei verännert?

Anescht wéi fréier hunn haut déi 
meescht Mënschen hei genuch 

z’iessen an ze drénken, si wunnen 
a stabillen, waarmen Haiser a wa si 
krank sinn, kënne si bei den Dokter 

goen. Si halen op mat schaffen, 
wa si al oder krank sinn. A wa si net 

méi sou fit sinn, da ginn et aner 
Leit, déi hinnen hëllefen. Wann ech 
do un eis denken, wéi schwéier mir 

et do heiansdo hunn …

2 
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Mënschen, Déieren a Planze 
ginn ënnerschiddlech al, dat huet 
d’Natur esou gemaach. Wat awer 
opfällt, dat ass, datt d’Mënschen 

ëmmer e bësse schlecht iwwert déi 
schwätzen, déi entweder méi jonk 
oder méi al si wéi si selwer. Vläicht 

huet dat jo domadder ze dinn, datt 
Jonk an Al dacks net méi vill Kontakt 
mateneen hunn a sech net méi vill 

am Alldag begéinen. Hir Famille 
bestinn net méi sou dacks wéi fréier 

aus dräi Generatiounen (Kanner, 
Elteren, Grousselteren) a méi. An der 

Schoul sinn d’Kanner ënnert sech, 
op der Aarbecht sinn déi Erwuessen 
ënnert sech an déi al Leit sinn dacks 

an Altersheimer oder ganz alleng. 
Mee anscheinend ginn et do nei 

Iddien, wéi Jonk an Al kënnen 
zesumme kommen a kënnen eng 

flott Zäit mateneen verbréngen. Eise 
Kolleg, de Panewippchen weess 

anscheinend méi doriwwer.

Wiem sees de dat! So Kueb, et 
gëtt nach eppes aneres wat ech 

net richteg verstinn. Mat wéi vill Joer 
ass een dann eigentlech al? Meng 
Kanner, 6 Méint al, soen zu mir ech 
wier en Ale mat mengen 3 Joer. En 
Eechebam ass al wann e 500 Joer 

huet. A bei de Mënsche soen déi vun 
10 Joer, déi vu 25 wieren al, déi vun 
30 soen déi vu 45 Joer wieren al, déi 

…
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Bëschgeflüster: al a jonk

500 Joer al - eng al Eech



E Kand freet sech nach iwwer all Joer wann et 
méi al gëtt; en Erwuessene mécht awer alles fir net 
al ze ginn a wëll am léifsten ëmmer jonk bleiwen.

Eise Kierper verännert sech all Dag. 

éischt Zeeche 
vum Alter: d’Hoer 

verléieren hir Faarf, si gi 
sëlwergro bis schnéiwäiss. Vill 

Männer verléieren och nach e 
groussen Deel vun hiren Hoer um 
Kapp a kréien eng Glatz. Dat ka 

scho mat 20 Joer ufänken, 
wann een am Fong nach 

ganz jonk ass.

No 
50 Joer hunn der 

vill méi Problemer mat de 
Gelenker an da kann de Kierper 
lues a lues manner beweeglech 

ginn. Wat mer méi al ginn, wat mer e 
bëssi méi kleng ginn an heiandsdo 

och méi kromm. Trotzdem 
heescht et aktiv bleiwen.

Et 
ginn awer och 

Leit déi bis an den héigen 
Alter Sport maachen. Sou wéi 

den Inder Fauja Singh, 
deen an England wunnt. 

Den 13. Oktober 2011 
huet hien net manner wéi 
8 Weltrekorder opgestallt 

oder gebrach. Hien ass elo 
Meeschter an der Klass iwwer 
100 Joer: am 100, 200, 400, 

800, 1500, 3000, 5000 
Meterlaf an am Marathon. 
Dat sinn 42,195 km, déi 

deen honnertjährege Mann an 
8 h 25 min 16 s gelaf a gaang 

ass. 

D’Fraë 
kënnen no +/- 52 

Joer keng Kanner méi 
kréien. Dofir kommen dann  

dacks eng ganz Parti 
Enkelen derbäi.  

So, 
däin Héierapparat ass 

esou kleng, ech gesinn dee 
guer net!

Jiddferee wëll al ginn, mee kee wëll 
al (ausge)sinn. An dobäi kann et awer schéi sinn, fir al 

ze sinn. Well egal wéi al een ass, et kann een all Dag eppes 
Neies erliewen, eppes erreechen oder eppes Neies dobäi léieren. 

Iwwregens, déi meescht Nobelpreisträger si méi al, deen 
eelsten, deen ee kritt huet, hat 90 Joer.

En 
eelere Mënsch 

brauch net méi vill 
Schlof, oft gi 6 Stonne pro 

Nuecht schonn duer.

De Panewippchen 4/2011
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Wat geschitt mat eisem Kierper wa mer al ginn ?

Am Alter 
brauche mer e 

Brëll fir d’Zeitung ze liesen, 
an eventuell nei Zänn fir ze 

knaen, déi sinn heiandsdo méi 
schéi wéi déi al, oder en 
Héierapparat fir besser 

ze héieren.

Am Alter ännert 
de Stoffwiessel sech an 

et hëlt ee méi séier zou. Fir dat 
ze verhënneren, ass et wichteg, 
sech ze beweegen an e bëssi 

manner z’iessen. Sou huet ee gutt 
Chance fir och am Alter fit ze 

bleiwen.

Du 
hues awer schéi 

Laachfalen!

An 
déi grouss 

Sommersprossen op 
der Haut, dat sinn 

Altersflecken! Verännerungen am 
Gehir maachen, datt een 

heiandsdo am Alter net méi sou 
gutt verhält. Virun allem dat, wat viru 

Kuerzem geschitt ass.
Gutt ass awer, datt een oft méi 
gedëlleg ass an d’Saache méi 

geloosse gesäit, wéi als 
Jonken. 

Lues a 
lues gëtt d’Haut méi                                          

rompeleg, kleng 
Hautfalen tauchen am 

Gesiicht op. 
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De Schlitt

A Kanada hunn d’Indianer säit ëmmer 
Schlitten benotzt. An och haut nach am 
héigen Norden, wou bal d’ganzt Joer iwwer 
Äis a Schnéi sinn, ass de Schlitt déi eenzeg 
Méiglechkeet fir ze iwwerliewen. Iessen, 
Medikamenter, alles wat d’Leit brauchen  
  gëtt mat de Schlitten   
        transportéiert. 

Am Mëttelalter ass am Wanter alles mat 
Päerdsschlitten transportéiert ginn. 
An de Bierger goufen d’Hee an d’Holz laang Zäit 
mat Schlitten aus Haren gefouert. D’Bierg- an 
d’Bëschaarbéchter sinn no der Aarbécht mam Schlitt 
heem gefuer.

Beim Bau vun de Pyramiden 
hunn déi al Ägypter déi 
schwéier Steng mat Schlitten 
transportéiert. Si hunn de Schlitt 
iwwert Rampe gezunn, wou se 
e glëtschege Bräi aus Miel a 
Waasser drop geschott haten.

Den Urpapp vun alle 
Schlitten gouf et am 
waarme Mesopotamien 
(Irak). Domat goufen 
d’Felder gedresch an 
déi schwéier Saachen 
transportéiert. Ranner 
hunn de Schlitt iwwert 
d’Felder, de Sand an 
d’Gras gezunn.

Zu Davos an der Schwäiz gouf déi éischt 
Schlittebunn ageweit a «spleeneg» 
englesch Touristen hunn dat éischt 
internationaalt Schlitterennen organiséiert. 
Mat dem klasseschen «Davos»-Schlitt, 
op deem mir haut nach den Hiwwel 
erofrutschen, hunn d’Pilote sech de Bierg 
erofgestierzt.

a Skandinavien si virun 
allem eeler leit mat esou 
Schlitten akafe gefuer.

am Wanter hunn d’Wikinger hir Saache 
mat Schlitten transportéiert, déi vu 
päerd gezu goufen. esou een holzene 
Schlitt mat Schnëtzereie gouf an engem 
Grafhiwwel fonnt.

Vun do un sinn d’Schitterennen 
séier professionnell ginn. Déi éischt 
Europameeschterschaft war 1914 an 
éisträich (Böhmen Tschechien). 1964 
war Schlittfueren fir d’éischt bei den 
olympesche Wanterspiller zu Innsbruck 
derbäi. 

Urpapp

beim 
dreschschlitt 

ware Steng 
ënnert dem 

Schlitt an 
d’Holz geha.
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Si si fir d’Leit och déi eenzeg Méiglechkeet 
fir vun enger Plaz op déi aner ze kommen. 
D’Schlitte gi vun Hënn oder vu Mënsche gezunn 
an haut gëtt et och Schlitten mat Motor.

Am 18. Jh hunn a 
Russland déi räich Leit 
de Schlitt fir de Furi 
entdeckt. Méi spéit hunn 
déi kinneklech Famillen 
sech op Prunkschlitten vu 
Päerd duerch d’Schnéi-
landschaften zéie gelooss. 

Spaass

Aarbecht a Spaass

Äis a Schnei
,


