
 
Vum Thillebierg duerch de Wangert a laanscht 

de Kannerbongert op den Thillebierg 
(2 Stonne Trëppelen, ouni Froen an ouni de Wee dohinn an zeréck) 
 
Start ass beim ale Fussballs-Terrain, dee virun 100 Joer gebaut ginn ass. Wéi huet de 
Veräin geheescht, deen hei bis 2003 gespillt huet? 

• Red Boys Déifferdeng (1907 bis 2003) 
o Black Boys Déifferdeng 
o Cow Boys Déifferdeng 

 
 
Gitt erop op d’Kräizung/Plaz a riets eran op de Wee.  
Lénks hutt der eng Trockenmauer. Hei fanne vill Déieren ee Liewensraum, z.B.: 
o Eidechsen, Keefer, Frellen 
• Eidechsen, wëll Beien, Keefer (eigentlech keng richteg Trockenmauer, wéint dem 
Drot, also Gabionen) 
o Eidechsen, wëll Beien, Libellen 

 
 
De Wee féiert bei eng Barrière. Hannendru fannt der lénks dëse Strauch, deem seng 
hoart Friichte gutt schmaachen. 

• en Hieselter 
o eng Heckerous 
o eng Hammbiersheck 

 
Ongeféier 30 Schrëtt no der Barrière steet lénks en “Hielenner”. Seng Bléie riche 
gutt an doraus maache mer ee gudden Téi. Aus senge Friichte gëtt Gebeess 
gemaach. 
Wéi heescht en op Däitsch? 
• Holunder 
o Holländer 
o Halunke 
 

  
Lénks gitt der e Wee eran an där mierkt, dass et vill méi kal gëtt. Mär komme bei eng 
vun den Entréeë fir an d’Minn Thillebierg.  
Wat ass hei fréier aus dem Buedem geholl ginn? 

• Minett (Eisenäerz) (deen heiten Agank ass vun 1971- 1981 ass di ganz Minn 
zougemaach ginn) 

o Minett (Goldäerz) 
o Minett (Diamanten) 

 
 

Um Wee bei d’Minn gesitt der des Planzen, déi et schonn zur Dinosaurier-Zäit gouf: 
o Farn 
• Kazeschwanz (Schachtelhalm) 
o Fiicht 

 
 
 
 
 
 
 



Gitt zeréck op de Wee. 
Bei der Gabelung vum Wee gitt der no lénks a kommt op eng Bréck. 
Op wéi enger Foto ass déi Bréck? 

°   °          
(di 2 éischt woaren um Wee vun der Minièresbunn fir op d’Schmelz) 
Iwwert des Bréck huet eng Minières-Bunn fréier Steng an d’Schmelz gefouert. Vu wou koum se?   

o Vu Lasauvage 
• Vum Rollesbierg 
o Vum Tëtelbierg 

 
 
 
 
 
 
 
Gitt zréck an no riets weider bis lénks um Wee ee Gelänner ass. Gitt do ran bis bei een 2-stäckegt 
Gebai. Gitt do laanscht a sicht eng weider Entrée de mine. Hei kommen nach Waasserleitungen fir 
d’Schmelz eraus. 

Wat bedeit dat Zeechen iwwert der Minn: 
o ee Kräiz, fir ze weisen, dass an där Minn hei net méi 

geschafft gëtt 
• ee platten Hummer fir ze klappen, ee spatzt Eisen als 

Meessel, domat ass an der Minn fréier geschafft ginn: et ass e Symbol 
fir all Minn 

o ee Kräiz fir unzeweisen, dass fréier hei Leit gestuerwe sinn 
 

 
Gitt zréck op de Wee a weider.  
 
Där kommt bei 2 grouss Waasser-Basengen. Do steet eng Warnung: ”Unbefugten ist der 
Entritt streng verboten.” 
Iwwersetzt dee Sproch op Italienesch: 

o “E severamento proibito l’ingresso ai non addetti” 
o “E severamento proibito l’expresso ai non addetti” 
• “E severamento recommendato l’ingresso ai non addetti” 

 
 
Gitt weider a fannt eng 3. Entrée de mine.  
 
Kuerz dohannert hutt der riets eng Vue op ee schéint aalt Gebai: 
• d’Fleegeheim (gegründet um 1235 von den Herren von Zolwer war die Abtei 
Differdingen eines der ältesten Frauenklöster in Luxemburg) 
o d’Miami-University (am aktuelle Schlass bei der Gemeng) 
o d’Schlass Gerlache (dat Schlass, dat fréier op der Plaz vum Parc Gerlache stung) 

 
 



 
Riets a lénks hutt der geschwë Beem mat ovale Blieder an am Mee wonnerschéine 
Bléien. 
•   Robinien 
o   Käschten 
o   Buchen 
 
 
 
 

Trape riets a lénks: Lo komme mer an de Quartier “Wangert” 
Firwat deen Numm? 

• Fréier woaren hei Wéngerten, hei sinn Drauwe gewuess, mat deene Wäi gemaach gouf. 
o Dee Quartier huet de räicher Famill Wangert gehéiert. 
o Hei woar de chinesesche Restaurant “Wang” 

 
Gitt d’Trape lénks erop, iwwert d’Strooss an nach eng Trap, dann d’Strooss lénks erop bis di schoarf Kéier a 
weider. Lénks ass eng Barrière. Do gi mer erop.  

 
Riets bei enger Bänk ass eng déck Buch. Wat ass de 
maximalen Duerchmiesser vun sou engem Bam? 
o 50 cm 
• 2 m 
o 80 dm (dat erreecht ee Mammut-Bam op 
Broschthéicht) 
 
 
 
   Huet de Bam net ee komescht Gesiicht? 
 

 
Vis-à-vis vun deem Bam geet e Wee eran. Mär gesinn dohannert den “Äppelbësch”. Wéi nennt een esou eng 
Wiss mat Uebstbeem op Lëtzebuergesch? 

o Wangert 
• Bongert 
o Téckert 

 
 
Fir dass hei net een einfache Bësch wiisst, 
o gëtt d’Méimaschinn dacks benotzt 
• kënnt de Wanderschéifer mat senge Schof heihinn (Moorschnucken an e 
puer Geessen) 
o gëtt reegelmeesseg hei Feier 
geluecht 

 
 
 
 
Sou ee Bam, deem säi Stamm sech an zwee spléckt, nenne mer  

• Zwisel 
o Zwibbel 
o Wisel 



 
Hannert dem Honds-Terrain ass d’Bëschschoul. Hei steet och en Insekten-
Hotel. Wéi een Insekt lieft ënner anerem och hei dran? 
o eng Blattschneider-Seejomes 
• eng Blattschneider-Bei (a vill aner wëll Beien nach, oft Solitär-Beien!) 
o eng Blattschneider-Termit 
 
 
 

 
Da kommt der bei de Kannerbongert. Winni huet d’Gemeng domat 
ugefaangen? 

• 1998 
o 1899 
o 1989 

 
 
Lénks ass eng Heck aus ofgeschniddenen Äscht. Déi nennt een: 

• Benjes-Heck (vum Hermann Benjes an den ‘80er Joren entwéckelt) 
o Bonitos-Heck 
o Benny-Heck 

 
 
Op der grousser Plaz gitt der bei d’Barrière. Lénks dovu steet ee schéine Bam. 
• ee Käschtebam (Rosskastanie, wou mer d’Fruucht net iesse kënnen) 
o eng Eech 
o en Ahorn 

 
 
Gitt eng Zäitchen iwwert de Wee; da gitt iwwert di éischt Kräizung 
riichtaus weider. Lénks hutt der vill Beem mat enger Kloterplanz um 
Stamm: Efeu. Op Lëtzebuergesch nenne mer se och: 

o Summergring 
• Wantergring 
o Hierschtgring 

 
 
 
 
Lénks bei engem CFL-Schëld gitt der de Wee eran.  
 
Op der Gabelung vum Wee am Bësch haalt äech lénks, dem CFL-Schëld no. 
Där kommt op ee goudronéierte Wee.  
 
Entweder gitt der lo einfach lénks de Bierg erof bis bei de Fussballs-Terrain… 
 
( … oder där gitt vis-à-vis an de Park Grouwen, bis bei d’Vëlos-Bréck iwwert d’Rue de Hussigny op de Rollesbierg 
an duerch de Mäerechers-Wee op de Metzkimmert bei d’Vëlos-Schoul a weider de Bierg erof. Dat ass dann 
awer nach ee schéint Stéck.) 
 
 
 
 
 
 
 


