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« Fun Challenge Cliärref »

Am Kader vun der Fun Challenge Cliärref haten d’Equipen d’Aufgab eng
3D-Maquette (Architekte-Maquette) ze erstellen déi hire Wonsch
vun deem wat an hiren Aan an der Gemeng feelt,
esou konkret ewéi méiglech duerstellt.

EQUIPE: MaMa Max YaP
Thema MAQUETTE: ÄISPISTE
#Vakanzdoheem. Ech menge mir kënne nach ganz gutt dëse Leetsproch vum Summer 2020. Mee
wisou soll dëse Sproch erëm vergiess ginn? Wier net elo den Moment fir den Tourismus zu Lëtzebuerg
unzekuerbelen. An dëst net nëmmen fir d’Leit vun eisem schéine klenge Ländchen, well schliisslech
gëtt et hei an eisem klenge Land vill ze gesinn. Mir setzen eis direkt als Ziel Projeten ze presentéieren
déi Leit aus aller Welt konnten notzen wann se eis hei besiche kommen.
Dëst huet sech d’Landjugend Cliärref och geduecht a presentéiert iech hiren éischte Projet: d’Äispist
zu Cliärref. Sécher huet dir elo puer Froen: Dir frot iech bestëmmt wisou mir di lddi haten a wou ee
sou eppes kënnt bauen? Ma mir raumen all Är Bedenken aus dem Wee.
Natierlech ass eis bewosst, dass et schonn Äispisten op der Kockelscheier an zu Beefort gëtt.
Mee ouni Auto ass et net ëmmer evident fir di Platzen ze besichen. Fir mat dem ëffentlechen Transport
bis an d’Kockelscheier ze komme, kann ee scho mol gär zwou Stonnen aplangen. An leider ass
d’Verbindung bis op Beefort net besser och wann et méi no ass. Dofir hu mir eis geduecht wisou sou
laang duerch dat ganzt Land fueren wa mer sou eppes op der Hausdier hätten. A Cliärref ass dofir
och di perfekt Platz well et zentral am Éislek ass. Mir denken, nee mir sënn eis sécher, dass vill Leit
dovunner protitéiere géifen. Stellt iech lo mol vir wéi dir Sonndes Mëttes mat der Famill eng Ronn op
d’Äispist gitt wat och ganz flott tir d’Kanner ass an eppes wat een net all Daach mécht. An dono setzt
der iech nach an eis kleng schnuckeleg Buvette wou der gären ee Schocki oder ee Glühwäin zervéiert
kritt. A virun allem kënne mir den Hockey-Sport och bëssen opliewe loossen an d ‘Kanner wiere sécher
o begeestert dovunner.
Apropos Schocki. Mir denken natierlich net nëmmen un eis mee och un déi aner Veräiner aus
der Géigend. Mir hunn eis geduecht, dass all Weekend oder vun Zäit zu Zäit di Buvette vun engem
fräiwëlliche Veräin gefouert kéint ginn, déi soumat bësse Sue kéint verdingen. Mer hunn o dru
geduecht, eng kleng Bühn an der Buvette ze integréieren fir den Daach mat bësse Musik
ze verschéineren.
Well et jo eng oppen Äispist ass, kann den Terrain natierlech och séier ëmfonktionéiert ginn, fir och am
Summer genotzt ze ginn. Sief et een Tennisterrain, ee klenge Foussballterrain oder all aner Aart vun
Terrain, alles ass méiglech. An zu gudder Letzt hu mir eis iwwerluecht dëse ganze Projet am Klatzewee
ze realiséieren. Et kéint een déi Hall hannert den Skatepark setzen. Da wier së a wéinege Minutten
zu Fouss fir eis Touriste vum Camping mee och vum Hotel de Commerce oder vum Le Clervaux ze
erreechen.
Elo bleift eis näischt aneres iwwreg wie drop ze hoffen dass dir dësen Projet genausou interessant
fannt wéi mir.

Texter si vun den Equippe selwer geschriwwen.

