FUN
CHALLENGE
Cliärref

« 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: My MaRCh MaeTLé
Thema MAQUETTE: SKATER + PARKOURPARK
Eise Projet hutt prioritär Kanner a Jugendlecher als Cible. Woubäi et u sech ee Baustee soll sinn vun engem
méi grousse Konzept fir méi Aktivitéit, Beweegung an Zesummekomme zu Cliärref. Et soll e weidere Plus fir
d’Touristestad Cliärref duerstellen; mee et soll un éischter Stell eng Beräicherung fir di Cliärrwer Leit (Gemeng)
a besonnesch fir déi Jonk sinn.
«Cutting corners» wier de passenden engleschen Ausdrock: Zu Lëtzebuerg, an och ze Cliärref, wuessen
d’Appartements- a Parkhaiser wéi Champignonen aus dem Buedem; « d’Finanze bestëmmen »; heescht « et gëtt
- dacks - um falschen Enn gespuert ». Et gëtt vergiess fir d’Wuelbefannen vun der Bevëlkerung ze suergen. Dat
misst jo u sech d’Prioritéit vun enger Gemeng sinn?! Wéi flott wier/ass et wann ee sech mat Kolleegen oder der
Famill kann treffen, eppes zesummen ënnerhuelen, « aktiv » dobäi sinn, a net brauch eng Stonn mam Zuch ze
fueren! Den Zesummenhalt gëtt gestaerkt, et gëtt matenee geschwat, gestridde, gelaacht an zesummen
erreecht ee finalement ëmmer méi.
Dofir ass eise Wonsch ee « Skate- a Parkourpark ». Déi jonk Memberen aus eisem Grupp hunn dëse Wonsch
manifestéiert. Et sinn zwou Trendsportaarten, déi eng gewëssen lnfrastruktur viraussetzen fir datt se kënnen
duerchgefouert ginn, déi de gewëssenen « Fun-Factor » an sech droen an déi gläichzäiteg Ausdauer, Kraaft,
Koordinatioun an domadder d’Gesondheet trainéieren. De Skatepark soll esou konzipéiert sinn, datt d’Elementer
erausfuerderen, an awer net ze exigent sinn. Souwuel den Ufänger, wéi och den « niveau avancé » trëfft sech hei
a jiddweree kënnt zu sengem. E flott a gelongent Beispill ass de Skatepark un der Belscher Plage zu Wenduine.
De Parkoursport ass eppes Wonnerbares, well en de Kierper stäerkt an d’Kreativitéit stimuléiert. Mam eegene
Kierpergewiicht heescht et Obstakelen méiglechst « am Flow » ze iwwerwannen, sech dobäi ze perfektionéieren
oder sech mat Kolleegen ze moossen. Hei sinn och Elementer mat ageplangt déi sech fir ee « CrossFit » oder
Fitnesstraining eegenen.
Den lwwerdaach, wéi bei der Beeforter Äispist, ass ee wichtegt Element fir ganzjäreg vun den lnfrastrukturen
profitéieren ze kënnen. Mir kéinten eis d’Ëmsetzung vun eisem Projet um Terrain vun der «aler Schwemm» am
Klatzewee virstellen (Parcelles cadastrales: 576/3256). Dësen Terrain gëtt aktuell net genotzt, a well hei de
Volleyballterrain an de Futtball-/Basketballterrain sinn, wéi och déi al Schwemm wor, gi mer dovunner aus dass
den « HYPE MOVE CLIÂRREF » eng flott Erganzung op dar Plaz war. Deen Terrain ass jo an de Besëtz vun der
Cliärrwer Gemeng komm, ënnert der Oplag dass do Touristesch oder Sports lnfrastrukturen gebaut ginn.
De Nodeel ass gläichzäiteg de Virdeel vun dëser Plaz: D’Leit am allgemengen, an och déi vu Cliärref, géife sech
bestëmmt um Kaméidi, déi esou e Projet mat sech bréngt, stéieren. Hei géif een des Bedenken respektéieren.
De Nodeel, ass dat den Terrain net zentral a no bai der Gare lait. Ëmsou méi wichteg ass et, dat dësen Terrain
eng «lnsel» vun engem méi grousse an globale Konzept fir Aktivitéit, Beweegung an Zesummekomme ze Cliarref
gëtt.
(...)

Texter si vun den Equippe selwer geschriwwen.

