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Cliärref

« Fun Challenge Cliärref »

Am Kader vun der Fun Challenge Cliärref haten d’Equippen 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: BenVérLuST
Thema MAQUETTE: RODELBAHN
Passend zum Thema Tourismus zu Clierf huet d’Landjugend Cliarref sech nach een zweete flotte Projet
ausgeduecht. Am éischten Moment wäert dir elo bestëmmt bëssen irritéiert sinn. Dir denkt vläicht dat
ass dach hei am Land guer net méiglech. Mee no eise Recherchen zu den Ëmstann si mir eis sécher
dass et machbar ass.
Heimat presentéieren ech iech eise Projet Rodelbahn zu Cliarref. Wéi gesot, dir denkt bestëmmt dat
gëtt et nëmmen an Éistraich. Mee erënnert iech eng Kéier drunn wéi d’Géigend ausgesinn huet wou
dir rodele waart. Meeschtens befënnt sech di beléifte Rodelbahn net um Gipfel oder op dem steilste
Biergofschnëtt. Meeschtens befënnt se sech op engem klenge Bierg an do kënne mir mat eisen
Hiwwelen och mathalen.
Des Weidere wier dëst eng Attraktioun di et soss net an eiser Noperschaft gëtt.
Leider gëtt et an der Groussregioun net vill vergläichbares an eist Land ka sou eppes guer net virweisen.
Also wier elo kloer de Moment fir dat ze anneren. Mer sinn erëm beim Punkt Tourismus ukomm
well et géife vill Leif dovunner ugezu ginn. Net nëmmen mir Lëtzebuerger mee och d’Leit an eisen
Nopeschlänner an doriwwer eraus.
Sou da komme mir mol zu der Plaz. Et ass jo kee Geheimnis dass Cliärref am Dall läit a lauter
Hiwwele ronderëm sinn. A mir wollten ee ganz bestëmmten Hiwwel notzen. Stellt iech dach vir,
dir maacht eng Visitt an der Abtei. Dono wëllt dir nach eng Glace iesse goen an d’Foussgangerzone
vun eiser Uertschaft. Mee dir huet keng Loscht fir rofzetrëpplen. Dann hu mir d’Léisung: eis Rodelbahn.
Mir wëllen domat d’Abtei uewen um Bierg mat dem Rescht vu Cliärref verbannen. An et ass ëmmer rëm
een Energie Kick fir op sengem Rodel ze fueren an duerno huet ee sech seng Glace dann och verdingt.
Mir hoffen iech da kënne geschwënn op eiser Rodelbahn ze begréissen.

Texter si vun den Equippe selwer geschriwwen.

