Eng Organisatioun vun der
ënnert dem Patronnage vun der
Gemeng Waldbriedemes

74. Kiischtefest

2019

Sonndes, de 7. Juli 2019
zu Trënteng op der Duerfplaz

Programm vum 74. Kiischtefest
7:00 Auer:

56. International Vollekswanderung

9:00 Auer:

Grousse Kiischtemaart

Depart:
			

7:00 - 14:00 Auer 5 an10 km
7:00 - 12:00 Auer 20 km

			Eis originell an traditionell Kiischteprodukter:
			
Esseg, Wäin, Schampes, Likör, op der Plaz gebaken
			
Taarten, Gebeess, Drëppen an Ugemaachten.
			Fotoausstellung

„D‘Kierch am Duerf“
			Ausstellung vum Molconcours vun
			de Kanner aus der Trëntenger Schoul
10:00 Auer: Concert vum Kannerchouer
			„MELIMELO cz-sk-lu“
11:00 Auer:

Präisiwwerreechung vum Molconcours

11:30 Auer: Concert-Aperitif mat der Fanfare
			Mosella Niederdonven
			Mëttegiessen:
			
			
			

- Spézialitéite vum Grill
- Grillkéis & Gyros NEI
- Gromperenzalot mat/ouni Wirschtercher

13:00 Auer:

Concert vun der Simmer Duerfmusek

14:30 Auer:

Concert vun der Fanfare Stroossen

16:00 Auer:

Concert vun der Bourglënster Musek

De ganzen Dag iwwer Animatioun fir déi Kleng:
Animatioun mam Spillmobil a Sprangschlass
Bezuelt bei eis mat Digicash

Niewent de gudde Kiischten hu mir och nach vill aner Produkter vun der Kiischt.

Kiischteschampes (Secco)
Gëtt op déiselwecht Manéier hirgestallt wéi de Kiischtewäin. Fir de gudde spruddelechen
Effekt ze kréien gëtt bei der Affëllung Kuelesaier béigesat.
Kiischte Balsam Esseg
Aus roudem Balsamico Esseg a mat Kiischte verfeinert fir een interessant Saier- a Fruuchtspill ze kréien. Saiergehalt 5%. Gëtt gäre geholl fir Zaloten ze veredelen.
Beschwipste Kiischten
Kiischte gi gewäsch d’Stiller hallef ofgeschnidden an da mat Alkohol, Zocker a Vanillstaang
agelued a mindestens während 6 Méint stoe gelooss. Passt gutt als Dessert mat enger Bull
Glace!
Kiischtendrëpp
Déi zeideg Kiischte ginn gäre gelooss an duerno an enger artisanaler Brennerei hei an der
Géigend no aler Manéier gebrannt. Alkoholgehalt 42%.
Kiischtenugemaachten Drëpp
Kiischte gi mat enger Zockerléisung am Alkohol ageluet.
Kiischtelikör
Nei dëst Joër: SOTTOSOPRA
Roude Montepulcianowäin aus den Abruzzen, verfeinert mat Saaft vun Amarenakiischten
13% Alkohol. Derwäert ze schmaachen.

Unsere Leistungen im
Alt- & Neubau

Kiischtewäin
Hei eng kleng Explikatioun zum Kiischtewäin a Schampes. Gëtt aus frësche Kiischten hirgestallt. Nodeems dass d’Kiischte gemuel goufen (Maisch) gi se op der Maisch leie gelooss an
eréischt duerno gekeltert, fir dass de Fruuchtaroma an d’Faarf gutt am Wäin erauskommen.
(Rout Wäiner ginn och esou hiergestallt) No enger Tëschelagerung an engem aneren InoxFaass gëtt harmonesch mat e bëssen Zocker nogeséisst. De Wäin gëtt net geschwiewelt an
huet och keng Konservéierungsstoffer. Esou ginn d’Fruuchtwäiner haltbar gemaach.
Vum Offëlltank geet de Wäin durch e feine Filter an iwwer en „Durchlauferhitzer“ bei 65 Grad
a Fläschen agefëllt a mat engem Dréiverschluss zougemaach.
De fäerdege Wäin huet e Fruuchtsaiergehalt vun 6,5 bis 8,5 g/l an en Alkoholgehalt vun
9-10%.

• Heizungs- & Sanitärinstallation
· Komplettbäder
• Brennwerttechnik
• Wärmepumpen
· Holz- & Pellet-Anlagen
· Kontrollierte Wohnraumlüftung
• Entkalkungsanlagen
• Regenwasseranlagen
• Solartechnik
• Reparatur & Wartung von
Heizung und Sanitär

Kiischtejus

Für unseren Betrieb in Ellange suchen wir Anlagenmechaniker SHK & Kundendienstmonteur SHK

Dem
Wasser
die Härte
nehmen
mit Grünbeck
Enthärtungsanlagen

Virstellung vun eise Kiischteproduiten

D‘Trëntenger Musek sicht Musikanten

Du spills een Instrument an hues Loscht en enger
flotter Ambiance Musek ze maachen ?
Da bass de bei eis richteg. Mir sinn eng jonk an dynamesch Equipe vu 25
Musikanten ënner der Leedung vum Jérôme Theis.

Manifestatiounskalenner vun der
Trëntenger Musek
7. Juli			

Kiischtefest zu Trënteng op der Duerfplaz

28. September

IVV-Hierschtwanderung zu Bous

9. November		

Hämmelsmarsch zu Trënteng

8. Dezember		

Chrëschtconcert zu Trënteng an der Kierch

weider Informatiounen zu eisen Aktivitéiten a Manifestatioune
fannt Dir op www.trentengermusek.org

Nieft enger Rei flotter Aktivitéiten am Joer, hu mir 2 grouss Concerten,
de Chrëschtconcert an de Galaconcert, wou mir all Joer probéieren eise
Publikum mat engem flotten a moderne Programm ze begeeschteren.
Eis Prouwe sinn ëmmer dënschdes oder freides vun 19:30 bis 21:30 zu
Waldbriedemes am Musekssall.
,

Wann‘s de virwëtzeg gi bass, da komm einfach eng Kéier bei eis laanscht
kucken, oder mell dech bei eisem President
Jang Thurmes um 661 359 176.
Weider Informatioune ginn et och op eisem Site
www.trentengermusek.org
Mir wiere frou dech deemnächst bei eis um Pult begréissen ze kënnen.
Konditiounen:
- mindestens 1 Joer een Instrument spillen wat an en Harmonieorchester
passt. Mir kënnen an all Regëster Verstäerkung gebrauchen.
- Alter ass egal, bei eis ass all Alter vertrueden a wëllkomm.

Permanenten IVV/FLMP Wanderwee zu Réimech (PWW 008)
D’Startkaarte fir de PWW 008 kritt Dir am Hotel-Restaurant St. Nicolas & Spa
(31, Esplanade; L-5533 Réimech). De Wanderwee ass mat engem Schëld (eng
„1“ op engem bloen Dräieck mat dem Text uewen „MINISTÈRE DE L’ECONOMIE“ bzw. ënnen „AUTO-PEDESTRE“) gezeechent. Op dësem Wee ginn et zwou
Kontrollen, déi Dir selwer maacht, déi mat „SK“ an e puer Buchstawen oder Ziffere gekennzeechent sinn.
Den Tour fänkt vis-à-vis vum Hotel um Uwänner vun der Musel un an et geet no
riets. Gitt de Schëlder vum Wee no, laanscht d’Musel ënnert der grousser Bréck
erduerch. Lénks vun Iech leeën d’Schëffer un a riets ass d’Busgare.
Virun de Fräizäitanlagen gitt Dir no riets iwwert d’Haaptstrooss, gitt dem Wee
riicht weider no (riets ass d’Maartplaz mam Kiosk). Um Enn vun der Strooss
gitt Dir no lénks, gitt duerch de Park op Ärer rietser Säit a gitt der Strooss no
biergop bis op d’Kräizung. Vun do geet et kuerz lénks a gläich duerno hallef riets
an d’Wéngerten.
D’Schëlder féieren Iech no enger Zäit mat enger Ofzweigung fir d’éischt no lénks,
dann no riets an erëm no lénks a riets de Wéngert erop bei d’Nationalstrooss
N16. Genéisst ënnerwee déi schéi Vue op d’Musel an d’Wéngerten.
Gitt iwwer d’N16. Gitt der Strooss no bis bei déi nächst Plaz, wou de Wee sech
deelt. Do geet et no riets weider. Laanscht d’Wéngerte kommt Dir bei deen
héchste Punkt vun der Stad Réimech. No enger Lénks-/Rietskéier gitt der der
Haaptstrooss no, bis bei den Zebrasträifen. Gitt virun der éischter Tankstell iwwer
d’Strooss a gitt no lénks zeréck. Virum Hotel „Domaine La Forêt“ geet et no riets
an de Bësch. Gitt hannert der Barrière riichtaus weider a béit da bei der nächster
méi grousser Kräizung no riets. Hei geet et geschwë biergof. Wann Dir ënnen
ukomm sidd, da gitt de Schëlder no lénks no, nach virun der Barrière.
De Bëschwee féiert Iech zeréck bei d’Haiser a bei d’Musel. Um Bord vun der
Musel gitt Dir de Schëlder no riets no zeréck bei den Ausgangspunkt vum
Wanderwee.

Permanenten IVV/FLMP Wanderwee zu Rëmerschen (PWW 009)
D’Startkaarte fir de PWW 009 kritt Dir an der Jugendherberg vu Riemëschen
(31, Wäistrooss; L-5440 Remerschen). De Wanderwee ass mat engem Schëld
(eng „1“ op engem bloen Dräieck mat dem Text uewen „MINISTÈRE DE
L’ECONOMIE“ bzw. ënnen „AUTO-PEDESTRE“) gezeechent. Op dësem Wee
ginn et zwou Kontrollen, déi Dir selwer maacht, déi mat „SK“ an e puer Buchstawen oder Ziffere gekennzeechent sinn.
Den Tour fänkt um Parking virum Naturschutzzentrum „Biodiversum“
(5, Breicherwee; L-5441 Remerschen) un, net wäit ewech vun der Jugendherberg.
Gitt de Schëlder vum Wee no lénks no, wann Dir de Biodiversum op der klenger Hallefinsel virun Iech gesitt. Elo geet et fir d’éischt tëschent de fréiere
Baggerweieren an dat heitegt „Naturschutzgebitt Haff Réimech“, eent vun deene
schéinsten an ekologesch wäertvollste Fiichtgebidder zu Lëtzebuerg. Genéisst
d’Natur a besonnesch d’Vullewelt an dëser herrlecher Landschaft.
Nodeems Dir d’Naturschutzgebitt op engem no lénks ofbéiende Wee verlooss
hutt, kommt Dir op e klenge Parking. Weider geet et kuerz no riets iwwer d’Strooss,
dann no lénks liicht biergop an d’Wéngerten. De Wee féiert weider duerch d’Uertschaft Riemëschen erëm weider an d’Wéngerten.
Gitt de Schëlder mam bloe Pfeil no, bis Dir ënner der Autobunn erduerch gitt an
da wandert Dir no lénks a Richtung Schengen. Um Bord vu Schengen kommt
Dir bei d’Musel. De Wee béit hei no lénks of a féiert Iech, nodeems Dir nach eng
Kéier ënnert der Autobunn erduerch gaange sidd, zum Vëlos- a Spadséierwee
tëschent der Musel an der Nationalstrooss N10. Op der Héicht vun der Kréizung
fir zeréck bei de Biodiversum an d’Baggerweiere gitt Dir iwwer d’N10 no lénks an
de Breicherwee a kommt esou un den Ausgangspunkt vum Wanderwee.

Auberge de Trintange
			
31, route de Remich
			L-5460 Trintange
			
Tel: 27 91 61 98

Spécialité Gambas - Jeux de Quilles

Restaurant Wasabi
104, rue de Remich
L-5330 Moutfort
Tel: 357281
www.wasabi.lu
Jour de fermerture:
Dimanche et Lundi

VOYAGES

VANDIVINIT
Ab jetzt können Sie alle Ihre Reisen
bei uns buchen!

Tél.: 23 66 80 80 - 1 / agence@vandivinit.lu
31, avenue François Clément

L-5612 MONDORF-LES-BAINS

En sécurité sur la route avec une
assurance de Vanbreda & Lang

Vous souhaitez que votre entreprise marche comme sur des roulettes.
Confiez donc vos assurances à Vanbreda & Lang. Nous sommes courtier et
consultant reconnu au Luxembourg et nos excellentes relations avec les assureurs
spécialisés ne sont plus un secret pour personne.
Notre valeur ajoutée:
•
•
•
•
•
•
•

package d’assurances complet avec nos propres polices flotte + extensions de garantie;
analyse permanente des statistiques sinistres;
département sinistres propre + suivi des dossiers sinistres par des gestionnaires expérimentés;
point de contact fixe;
soutien via des programmes de prévention;
solutions sur mesure pour toutes vos assurances;
solutions d’assurances transfrontalières.

Vous l’aurez remarqué: avec Vanbreda & Lang à vos côtés pour votre dossier assurances,
vous êtes sur la route en toute sécurité.
Plus d’informations?
Contactez nos spécialistes au + 352 46 54 03
ou envoyez un e-mail à info@vanbredalang.lu.

www.vanbredalang.lu

NOUS RESTONS ENGAGÉS POUR
SOUTENIR LES PASSIONS ET PROJETS
QUI VOUS TIENNENT À CŒUR.
bgl.lu

BGL BNP PARIBAS S.A. (50, avenue J.F. Kennedy, L-2951 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg : B6481) Communication Marketing janvier 2019

TOUTES LES ÉMOTIONS
SE PARTAGENT
DANS UN MONDE QUI CHANGE

Made in Luxembourg Certificat
du Produit du Terroir

NEUE KOLLEKTION: GUT FÜR DICH, GUT FÜR DRAUSSEN
80, route de Longwy | L-8060 Bertrange
Tel: 26 44 49-1 | store.bertrange@jack-wolfskin.com

E grousse Merci un all eis Sponsoren
Sicht Dir méi Informatiounen iwwer d‘ Trëntenger Musek?
Eis nächt Concert‘en?
Da surft laanscht op eisem flotte Site

Hei kéint nächst Joer Är
Annonce publizéiert ginn.
Dir kënnt d‘Trëntenger Musek ënnerstëtzen, andeems Dir an der nächster
Editioun vun der Broschür fir d‘Kiischtefest Är Annonce hei publizéiert.
Sidd Dir interesséiert?
Da kontaktéiert eis: musek@trentengermusek.org
CCRALULL

BNPALULL

IBAN LU40 0090 0000 0018 2709

IBAN LU81 0030 1681 3063 0000

www.trentengermusek.org

Ne pas jeter sur la voie publique. Merci

