
Journées européennes 2022 🇪🇺  DEBRIEFING 
oder 

Guide du futur Jhengi, deen de Ravitaillement op de Journées européennes organiséieren 
muss 

Dese klenge Guide soll am 5 joer Rythmus deemjéingen hëllefen, deen de Ravi organiséiert. E soll 
dozou bäidroen, dat Nerve geschount, Béier gekillt an Bezéihungen mat MatarbeschterInnen 
assuréiert ginn a bleiwen.


Wichteg: Keng Panik! Dest Dokument wärt dir hëllefen, dat labber iwwert d’Bühn ze kréien! An 
denk drun: du dréih’s zu engem Evenement bäi, dat déi abstrakt Idii vun ‘Europa!’ an der Praxis, 
on the ground liewe léisst! Dat ass ee noblen Job!


An engem éischten Deel ginn déi allgemeng wichteg organisatorësch Punkten chronologësch 
opgewisen. Wéieen Material dat’s du genau brauchs a wéi de JE Weekend ofleeft, kriss an engem 
zweeten Deel opgelëscht an erklärt! An engem drëtten Deel (Annexe) kriss du sämtlech 
Dokumenter (Flyer, Lëschten), Devis’en, Rechnungen, etc. archivéiert zur Hand).


1. Deel - a lass! 
Wat muss du als alleréischt maachen, wanns du des tâche iwerhuele muss? 

1. Ruff dem Dépositaire (…/2010/2015/2022: Clausse vun Dikrech) an dem Metzler (2022: Burg 
vun Dikrech) un a blockéier direkt den Datum vum Weekend! Esou hues du déi zwee wichtegst 
Player scho mol an dengem Boot. Iwwerpréif och, op des zwee Acteuren net och schon a 
Kontakt mat den Organisateuren vun der Enseignant-e/SchülerInnen-Soirée stinn. Evt. lossen 
sech Commanden mat de Liwwerungen kombinéieren a Rechnungen opsplécken. No e puer 
Wochen ass et gutt, emol perséinlech an de Buttéck ze goen an sech iwwert d’JE & 
Commande z’ennerhalen. Wat genau bestallt gouf: cf. ANNEXE, Clausse. 

2. Ruff dem Bäcker denges Vertrauens (2022: Schumacher) un an informéier dech, wéi laang am 

Viraus dat’s du dech melle muss, fir d’Commande fir Bréidercher (→ Grillgut) an Mëttschen 
(2022: Croissant, Schockelasrull, Äppeltäsch - vill ze vill grouss Quanitéit, goufen Sonndes 
gratis verdeelt) opzeginn (an der Reegel op d’mannst 2 Deeg firdrunn). Fro och een Devis fir 
beluechten Bréidercher (Kéis-Ham-Zoossiss) fäerdeg gemaach geliwwert ze kréien. Info: 
Kéisbréidchen ass nierft de Fritten schon emol déi zweet vegetarësch Optioun fir Leit, déi 
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eben keen Fleesch iessen. Esou beluechte Bréidercher kënnen awer och vum Metzler 
gemaach a geliwwert ginn. Fro bei béiden no, wat drann ass.


3. Ruff der Dikrecher Gemeng un a so hinnen, dats du bei de JE zoustänneg bass fir de 
Ravitaillement. D’Gemeng weess prinzipiell schon duerch d’Directioun Bescheed, dat deen 
Weekend d’JE sinn. Mee du bass deen, deen d’Schlësselen vun hinne brauch, fir bspw. bei 
der Piscine AB d’Paarten opzespären. Du bass och deen, deen d’Schlësselen fir de 
Stroumschaf (deen opgeriicht wärt ginn) kritt. D’Bänken an d’Dëscher ginn vun der Gemeng 
geliwwert. D’Gemeng brauch och de Plang vun de Siten, fir ze wëssen, wat si konkret wouhi 
liwweren, e.a. Elektroschaf, Bänken/Dëscher, etc.)


4. Këmmer dech direkt emt däi Personal! Schreif direkt Email’en un folgend LCD Comités/
Vereenegungen, fir si z’informéieren, dat se sech sollen den Datum am Kalenner markéieren 
(Save the Date!):


• Elterenvereenegung vum LCD


• SchülerInnen-Comité vum LCD


• Anciennen vum LCD


• … AN kuck op dengen Klassen Reklamm ze maachen, fir SaS an d’Boot ze kréien.


4. Sich dir op d’mannst 3-4 Leit zesummen, vun denen’s du weess, dat si dir de ganze 
Weekend wärten zur Säit stoen. Dëst ass däin Kär-Team, ob dat’s du dech verloosse kanns 
an mat dem’s du zesummen Problemer léise kanns. Des Leit wärten um JE Weekend kucken, 
dat déi eenzeln Stänn (Gedrénks, Grill, Fritteria) propper organiséiert sinn (Bsp.: Zervéiten 
placéieren, Bréidercher opschneiden, Killtruen befëllen, etc.). Kuckt och pro Stand eng 
Haptpersoun ze désignéieren, déi den Uerder iwwerhëllt, weess wat se mëscht an och de 
ganzen Dag do ass, resp. op d’mannst an der Schicht vun 11 bis 15 Auer.


5. Kréi Kontakt mat der Loge a bann si an der Planung vum Evenement an. Des Leit hunn 
technëscht Wëssen, Man/Woman-Power, hunn d’Schlësselen am Grapp an wëssen am wéi 
den Hues leeft. Si hunn Erfahrung mat esou Evenementer an hunn an hiere Reihen och Leit, 
déi scho privat Fester an hiere Veräiner (z.B. Club des Jeunes, …) organiséiert hunn. Si kënnen 
dir bei folgenden Froen hëllefen:

• Wou schléissen ech de Stroum vum Killwon un?

• Wéieng Stroumleitung brauch ech, fir stroumhongreg Friteusen un d’Lafen ze kréien?

• Wéi kréien ech een Gasgrill un d’Lafen, wann en sech net propper starte wëll?

• Wou kréien ech Botzmaterial hier an wéi kréien ech d’Botzekipp vum LCD agebonnen, fir 

den Dag ze hëllefen (Dagsiwwer an och beim Ofriichten).

• Wou kréien ech Verlängerungen hier?

• Wéi kréien ech sperrëgt Material vun A op B transportéiert?
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• etc.


6. Extern Dingschleeschter fir Zelter: kuckt schnellstméiglech Kontakt mat RCM (oder soss 
engem Zeltverleih) opzehuelen, fir een Zelt ze léinen, resp. zwee, falls et och bei der Piscine 
NB néideg sollt sinn. Den Zeltverleih ass oft méintlaang am Viraus ausgebucht. Et kéint een 
och aaner Veräiner froen, falls een aus dem Kär-Team do Kontakter huet, mee opgepasst: 
professionell Firmen kaschten zwar méi, mee dofir sinn se kontraktuell u Saache gebonn (z.B. 
Op- an Ofriichten, Liwwerzäitpunkt, etc.) - bei privaten Veräiner hofft een, dat alles klappt an et 
muss een méi selwer maachen. Falls dann net genuch Leit do sinn fir zum Schluss ze hëllefen 
beim Ofraumen, kann et schnell ustrengend an demoraliséirend ginn…


7. Comptabilitéit vum LCD: schwetz mat der Compta vum LCD (Marc Wintquin; Raymond 
Streicher) wéinst dem fond de caisse, deen an déi jeweileg Keesen kënnt. Pro Site brauch een 
op d’mannst eng Kees, wa net esouguer zwou. Mee dat weess wéi gesot d’Compta besser. 
2022 hat des tâche de Raymond Streicher. Hien huet d’Keesen préparéiert, Moies um 8h30 
ausgedeelt an ass se Owes no 16h30 siche komm. Ahjo: Et gëtt just mat Bongen (déi vum/vun 
der ‘Signalétique’-Responsable-r (Paul Schwebach) geschafft ginn.)


Nodeems de Kontakt mat all dësen Acteuren hiergestallt ass: 

7. Start een zentralt Teams ‘JE 2027 Ravitaillement’ an gëff konkret Infos raus, wou’s du grad 
am Planing dru bass. Hei kënnen och zesummen Schwieregkeeten bewältegt ginn. Z.B. kann 
een heiriwwer privat Pavillonen organiséieren. Mee als alleréischt: organiséier eng 
Versammlung am présentiell, wou’s du 1-2 Persounen aus de Gruppen 3, 4 a 5 beieneen 
riffs, fir dat d’Leit sech emol gesinn a fir hinnen zentral Iwerleeungen matdeels (schreif dir dofir 
Ideen/Froen op, déi’s du de konkrete Gruppen zouweis):

• Wat soll vu weem organiséiert ginn?

• Wéi stells du dir dat Ganzt fir?

• Wat soll ugebuede ginn? z.B. fir Vegetarier?

• Wéi gesinn d’Arbechtsschichten aus? (3 Stéck à 3-4 Stonnen)

• Ween kann gutt Grillen?

• etc.


Resultat vun esou enger Versammlung: 

• Elteren kéinten sech dann z.B. iwerleeën, ob se Wäffelcher wëlle maachen.

• SchülerInnen-Comité kann kucken ënnert der Schülerschaft Informatiounen zum Event 

rauszeginn an och Fräiwëlleger ze rekrutéieren.
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• D’Loge iwerleet sech, wéi si hier Technik (Verlängerungen, Transportween, etc.) andeelen an 
asetzen.


Nodeems elo jiddereen Bescheed weess, muss du bei all eenzelnem Akteur nokucken, wat 
konkret gebraucht gëtt. Fir dat ze plangen, muss du d’Unzuel vun de Visiteuren wëssen (2022: 60 
SaS / Land, deemno am Ganzen 240 europäisch SaS + 50 LCD SaS + 30 LCD Enseignanten → 
320 Persounen, déi verpfleegt wëlle ginn.


Wat muss elo konkret organiséiert ginn? (Des Oplëschtung bezitt sech op een Zwee-Siten-Plang 
mat AB an Piscine NB; cf. Pläng am Anhang)


2. Deel - Material: 
8. Dépositaire (Clausse): 

• 1 grousse Killwon pro Site (incl. Stroumkabel),

• 2 Frigoen pro Site (incl. festverbautem Stroumkabel),

• 1 Zapwon fir d’AB

• Gedrénks (Cola, Fanta, Sprite, Fuze Tea, Béier mat an ouni Alkohol, Waasser mat an ouni 

Spruddel, Schampes, Jus, z.B. Viiz)


Commanden/Rechnungen vun 2010, 2015, 2022 cf. ANNEXE ugehaang. 

9. Metzler (Burg): 

Opgepasst: beim nofolgenden Devis (Screenshot) w.e.g. virun allem Opmierksamkeet op Material 
leeën. Quantitativ Sënnvollegkeet (?) ass duerch e Verglach mat der finaler Rechnung ze deiten:
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Vun deser Liwwerung, déi Freides Moies ukoum, war nach Samsdes Owes am Ganzen (n.b. de 
Killwon AB gouf komplett an de Killwon Piscine NB transféréiert, fir secher ze sinn, dat et do 
Samsdes géing duergoen) iwwereg:


+- 90 Thüringer (vun initial 250) 
+- 90 Kéiswipp (vun 150) 
1 Paack Bifana (wuel à 30pc; vun estiméiert 5 Päck, totale 150 pc cf. Commande Burg) 

Bei +- 330 Leit. 

Um Site AB gouf net gegrillt. 

Idii: grillt näischt ze komplizéiertes. Bifana Poulet war ok, Hamburger wieren zevill Gepiddels. 

Nobestellungen fir Sonndes: 

• Metzler Burg: 

Deen ass direkt mat Nachschub de wäite Weeh aus dem Norden vu Letzebuerg erofkomm an 
huet d’Killween gefëllt. Dat ass e Service!!


Wat en konkret nogeliwwert huet, muss de Mennes nach soen, resp. d’Rechnung weisen. à voir. 
Mee, hei mol wat misst hikommen: 

+- 270 pc nogeliwwert kritt (Grillwurscht, Kéiswupp, Farmersteak - well keen Bifana méi 
préparéiert war)


Heivunner ass awer vill (virun allem Kéiswipp; Grillwurschten sinn bal komplett fortgaang) net 
gegrillt ginn an goung zeréck un den Burg.


• Bäcker: 

400 Bréidercher nogeliwwert (→ Grillgut)


Wat eis nach gefeelt huet, obschonn deelweis bestallt: 

- Frittenkellen,

- Salz (gouf dunn op der Bleesbréck am klengen Cactus Shoppi nokaf),

- Grillzaangen (ech hat meng zwou eegen matbruecht, wat am Endeffekt gutt war, well et sech 

besser mat esou Material grillen léisst, ewéi mat den holzenen),

- e puer laang Messer fir d’Bréidercher opzeschneiden,

- méi Mëllech fir an de Kaffi 3l goungen définitiv net duer.
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Wat mir vun där Liwwerung vum Burg net benotzt hunn, well mir et vum LCD kruten:


- Taasen fir de Kaffi

- Läffelen

- Zockerpäckelcher

… huet alles zesummen awer just 1 € pro Taass/Läffelchen/Zocker kascht, deemno 80 € komplett.


Opgepasst: Griller a Friteusen mussen zum Schluss gebotzt zeréck un de Metzler! Plang also 
folgendes mat an fir ze botzen:


- 2 Botzeemer,

- Seef (anstänneger!),

- 6 Schwämm (fir dat net just een alleng d’Aarbescht mëscht),

- 4 Spullompen,

- 2 Torchongen,

- Grillbiischten, fir d’Griller anstänneg propper ze kraatzen.


Fro dëst Material bei der Loge un, resp. puncto Grillbiischt: bréng déi aal vun doheem mat. 
D’Loge organiséiert dann zesummen mat der Botzekipp anstännegt Material. D’Botzekipp selwer 
wärt och de Weekend vun de JE zur Verfügung stoen, fir Geschiir (Grillzaangen, Metalle Panen fir 
Grillgut, etc.) maschinell an der Kichen ze botzen. Allerdéngs mussen des Leit e puer Wochen am 
Viraus Bescheed gesot kréien, ween wéini schafft. Des Leit hunn och e Familienliewen, wat se 
musse plangen - dofir w.e.g. mat Zäiten zesummen mat der Loge de Plang fir d’Botzekipp 
opstellen!


Fir d’Frittefett ofzeloossen: organiséier dir onbedéngt am Virfeld där grénger Eemer, fir esou 
Substanzen anzefëllen. D’Frittefett muss dobäi net nom éischten Dag getosch ginn. Dat kann een 
roueg de ganze Weekend notzen.


Falls een Grill/Friteuse net gebotzt zeréckgeet, wärt et +- 40 EUR kaschten. (+- 2h Botz-
Aarbescht pro item.)


10. Gemeng:


D’Gemeng schéckt dem/der HaptorganisatorIn (bei eis war et d’Angélique Schuh, wat deen top 
Job gemaach huet) eng Lëscht mat Material, wat vum LCD bestallt ka ginn. De Ravi (d’Kär-Ekipp) 
muss sech zesummesetzen an iwerlëen, wat gebraucht gëtt. Dest betrëfft Dëscher, Bänken, 
Stehdëscher, Elektrizitéitsschaf (1 pro Site), Zougang zum Waasser, Unzuel vun den 
Dreckskëschten, etc.
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Hei een Screenshot vun esou enger Commande-Lëscht:


Gitt des Lëscht w.e.g. gewëssenhaft duerch an diskutéiert zesummen an der Kär-Ekipp, wat wou 
a wéienger Quantitéit néideg ass! Mir haten dest Joer bspw. net genuch Bänken an Dëscher beim 
AB während dei der Piscine NB awar keen Manktum war. Saachen, wat mir hei net ugekräizt 
haten, wat awer am Nachhinein Sënn erginn hätt: Rallonges électriques, multiprises, clé piscine, 
tente!


11. Liste des participant-e-s: 

Préparéiert eng Lëscht (cf. eis Virlag am Anhang) mat dräi Schichten an enger extra Kolonn, fir 
Grill-Kompetenzen unzeginn. Während de Mëttesstonnen geet et ab beim Grill an dofir ass et 
gutt, wann semi-erfahren Leit beim Grill stinn. Soss gëtt et Stress fir déi ganz Ekipp: wann 
d’Wuppe net schnell genuch rausginn, gëtt et Misère an onzefridden Gesiischter bei de 
MatarbeschterInnen a Gäscht. Laang Schlaangen beim Iessstand si net gutt fir d’gesellschaftlecht 
Klima…


D’Kär-Ekipp soll och gezielt Leit am LCD uschreiwen/schwetzen, fir eng Schicht 
z’iwerhuelen. Et muss wierklech perséinleche Kontakt hiergestallt ginn, fir dat een sech op 
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motivéiert Matarbeschter verlosse kann. Hei sollen SchülerInnen an Enseignanten ugeschwat ginn 
an motivéiert ginn, sech an de Lëschten an de Konferenzen Ab an NB anzeschreiwen.


Nodeems jiddereen sech ageschriwwen huet, muss déi Lëscht mat den dräi Schichten geplangt 
ginn an opgestallt ginn. Kuckt genuch Leit an déi eenzel Schichten eranzekréien an kodéiert déi 
verschidden tâchen faarwlech (cf. Dokument am Anhang).


Wichteg beim Plangen vun de Schichten: 

• Déi meeschten Leit ginn am Service beim Grill, Fritteria a Gedrénksstand gebraucht.

• Beim Grillen a Fritte-maachen brauch een an der 2. Schicht vun 11:00-14:30 jeweils 2 

Persounen, déi dat kënne propper a schnell assuréieren (Enseignant-e-n, Elterecomité oder och 
Ancien-ne-n)


• Am Infopoint brauch een Moies op der 1. Schicht u sech just eng Persoun (max. 2). Déi kritt 
d’Keess an de Grapp gedréckt. Mëttes, déi zweet Schicht sollen se zu min. 2 sinn. Wann 
d’Personal knapp ass, muss et virun allem am Service hëllefen! Am Infopoint ginn Bongen 
verkaf an awer och Bännercher fir d’SaS-Soirée Samsdes Owes. D’Bännercher ginn ausgedeelt 
un SaS, déi dann och per Numm enregistréiert ginn, wouwäit ech dat an Erënnerung hunn. 
Dofir ass et wichteg, dat WiFi bei der Piscine NB ass!


Des färdeg Lëscht gett dann am Teams veröffentlecht (am beschten net réischt den Dag 
firdrun, well d’Leit jo och wëllen am Viraus wëssen, wou se dann lo wat solle maachen) an och 
rausgeprint op de Weekend vun de JE matbruecht. Am Infopoint (wou Keesen fir Bongen sinn) 
ginn déi Lëschten ausgeluecht, fir dat jiddereen weess, ween wéini a wou soll schaffen. Dann 
kënnen d’Leit sech och ennerteneen mol uruffen oder e Message schécken, fir ze froen, wou 
d’Leit da bleiwen. Dann muss een dat net selwer maachen.


1. Schicht 2. Schicht 3. Schicht

Auerzäit 8:30 → 11:00 11:00 → 14:30 14:30 → 17:00

Ween? Vill Enseignant-e-n an 
SaS

Vill SaS an responsable 
Enseignant-e-n

Vill Enseignant-e-n an 
SaS

Firwat grad déi? Enseignant-e-n kënnen 
besser autonom alles 
préparéieren

SaS sinn motivéiert ze 
schaffen a wëllen och 
léieren, wéi de Business 
leeft :)

Enseignant-e-n kënnen 
zum Schluss nach gutt 
eng Hand ma upaacken

Besonneges: Hëllefen alles opriichten;

brauchen Kaffi a 
Mëttschen

Ginn am Meeschten 
belaascht, mussen 
kënnen am Stress 
grillen, erausginn, Fritte 
maachen, etc.

Mussen ofriichten 
hëllefen an net direkt 
heemgoen; mussen och 
mat Zäiten ugestallt 
ginn anzeraumen
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3. Deel - Den Oflaf vun de Journées: 

1 Woch virum Weekend: 

D’Gemeng liwwert sämtlecht bestallten Material (cf. Lëscht heidriwwer) op d’Siten AB an Piscine 
NB. Hei kommen Bänken, Dëscher, Stehdëscher, Becheren, etc. un. Et ass wichteg dat een 
spéitstens dann och d’Schlësselen vun der Gemeng kritt. D’Schlësselen sinn néideg fir kënnen 
d’Parten tëscht Piscine an Stadion opzespären - fir dann mam Auto bis bei d’Trap ze kommen.


Freides Moies: 

D’Kär-Ekipp gett aktiv!


Den Dépositaire an de Metzler bréngen sämtlech bestallten Material an hiere Killween op déi 
zwee Siten. Pro Site stinn dann 2 Killween do.


An elo, ganz wichteg:


Schléisst déi Killween direkt un! Vergewëssert iech zweemol, dat d’Killung fonctionnéiert an 
dat d’Diiren vun de Killween propper verschloss sinn! Kuckt dat jiddereen déi néideg 
Schlëssel huet. Hänkt iech déi Schlësselen rondremt de Hals oder stréckt iech se un d’Box 
un. Een AirTag wier och net verkéiert… 

Den Zapwon resp. d’Zapween mussen laut Plang, deen am Virfeld gezeechent gouf (Beispill vun 
esou engem Plang cf. Annexe), opgeriicht ginn. Kuckt iech alles am Zapwon un. Iwerleet, wéi dir 
en ariischt an wéi alles fonctionnéiert.

Leet genuch Flaschenöffner dohinner (de Clausse misst der 4 am Killwon matgeliwwert hunn.

Kuckt d’Zervéiten ze placéieren, mat engem Flaschenöffner op all Staapel, soss fléien se schnell 
fort.

Hänkt Präislëschten op (rausprinten!!! A3) - kuckt heivir Gaffatape (Panzertape, ducttape) a 
gréisserer Quanitéit beihand ze hunn. Deen kann am Laf vum Weekend op ville Plazen néideg 
ginn!

Kuckt och en Täschemesser dobäi ze hunn. Et gëtt emmer mol rem néideg eppes ze 
schnëppelen.

Eng Spull Ficelle an Kabelbinder sinn och net falsch, fir mol eppes unzebannen! Leit déi vill 
campéieren ginn, sollen hier Campingmaterialkëscht de Weekend iwwer am Auto hunn - déi ka 
Gold wärt sinn!
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Kuckt dat d’Zelt, Pavillonen, etc. opgeriischt ginn a verankert sinn, falls mol heftege Wand sollt 
opkommen.


Iwerhapt: kuckt alles sécher opzeriichten! Et soll/därf keen zu Schued kommen, dofir 
absolut gewëssenhaft alles opriichten! 

Samsdes Moies: (2 Sites: AB & Piscine NB) 

D’Kärekipp ass eng Stonn virun der éischter Schicht (7h30) op de Siten an kuckt dat Mëttschen 
an Kaffi do ass. Dat motivéiert déi éischt Schicht ze schaffen! Donierft kuckt des Ekipp och, dat 
alles kann starten an bereet steet.


Ab 8h30 kommen d’Keesen (2022: Raymond Streicher) an déi éischt Schicht vum Dag gett aktiv:


- Pavillonen opriischten,

- Bänken a Still opriischten (a mat Seef ofmaachen!),

- Griller / Friteusen opriischten (Gas, Frittefett, Stroumleitungen, etc.) opriischten,

- Material (Grillzaangen, Flaschenöffner, Frittekellen, Schosselen, Dëppen, etc.) op d’Plaz leeën,

- Beschëlderungen, Präislëschten oppëschen,

- Stroumschaf iwerpréiwen, alles uschléissen,

- Killwon an Killtruen mat Gedrénks volltässelen,

- Bensinzstëffter bei sämtlech Stänn ausleeën (där musse genuch organiséiert sinn; d’Sekretariat 

huet dat dest Joer gutt gemaach),

- etc.


Nodeems alles opgeriischt ass, geet et lass: 

Grillen,

Fritte maachen,

Gedrénks verkafen.


Wichteg beim Grillen: ab 11 Auer muss virgegrillt ginn an d’Grillgut an engem bain marin 
(Warmhalter) waarm bleiwen. Ab 12 Auer geet et nämlech ronn… do muss permanent nogeluecht 
ginn. Och wann een mengt, et wier een iwwert de Bierg, ass dat net esou: nom éischte Wupp 
wëllen d’Leit nach een zweeten. 2 bis 3 där Wellen mëscht een vun 11h30-13h30/14h00 mat.


Ähnlech ass et beim Fritte maachen: kuckt d’Fritten am grousse Stil zu 90% fäerdeg ze maachen 
(blanchéieren), ze wiermen an dann just nach emol musse kuerz fir 30 Sek. ze zappen. Dann kënnt 
een net an de Stress (oder manner ;) ).
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Beim Gedrénks muss een anstänneg a schnell zape kënnen (am beschten och emmer e puer 
Mini virzapen. Dann muss een net op all eenzele Béierchen waarden. Béier net u Mannerjähreger 
erausginn! Emmer Carte d’identité am Zweifel froen!


Samsdes Owes: 

Site botzen a raumen. Wichteg: net bis zum Schluss waarden fir unzefänken ofzeraumen: et 
leeft een Gefor, dat d’Leit sech ofsetzen an dat een dann alleng alles muss maachen.


Killween rem befëllen an iwerpréiwen, dat sämtlech Material, wat z.B. gespullt muss ginn an 
enger grousser Këscht (mat Opschrëft, z.B. ‘Fritten’ oder ‘Grill’) beineen ass. Hei ass et ähnlech 
wéi beim Plënneren: alles proper a Kortonskëschten organiséieren an dropschreiwen!


Inventaire maachen: Wat ass nach do? Wéivil ass verkaf ginn? Wat bedeit dat fir Sonndes? 

Muss nach nobestallt ginn? Op allefall: Gedrénks vum Site Piscine NB → Site AB fir Sonndes.


Sonndes Moies/Mëttes: (Site AB only) 

cf. Samsdes Moies/Mëttes. Opgepasst: iwerpréiwen wat nach vu Gegrills do ass an evt. beim 
Metzler/Dépositaire nofroen, fir de Stock opzefëllen. Déi sinn an der Regel iwert de Weekend 
uspriechbar, direkt per Handy beim/bei der Haptmann/Fra. Iwerpréiwt heivir, wéivil konsumméiert 
gouf. Bestellt och frësch Bréidercher, resp. plang dat alles am Viraus mat eran. Bréidercher 
sollen frësch Samsdes a Sonndes bruecht ginn! 

Sonndes ab 14h30: 

Botzen! Raumen! Ofriichten! 

Jiddereen (!) deen nach do ass, péckt eng Hand mat un! Dann geet et am schnellsten an et ass fir 
keen iwwerméisseg ustrengend. Bedenkt: jiddereen ass midd! Jiddereen wëll heem! Dofir: an 
engerm coup, all zesummen!

Heivir gëtt alt Geschiir gebraucht: 10/13er Schlëssel, Zaangen, Buermaschinnen, etc. d’Loge huet 
hei déi meeschten Ahnung. Coordinatioun vun engem iwerhuelen lossen, deen jäitze kann an e 
Plang huet! :) 

Erfahrungen vu folgenden Leit/Ekippen sinn an desen klengen Guide gefloss: 

Angélique Schuh,

Jean-Claude ‘Mennes’ Jung,
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Claude Hansen,

Charel Scholtes,

Loge AB & NB mam Guy, Conny, Serge, Fränk,

Botzekipp AB & NB.


Wann hei een feelt: mell dech, gëss dobäi gesat. Näischt vir ongutt.


Schreiffeeler si gewollt. Vill Spass beim Sichen a Fannen! spellchecker.lu wier lo zevill Opwand 
ginn.


Dese Guide ass getippt ginn vum Charel, den 16.05.2022 a kompletter Erschöpfung no engem 
flotten (a massiv ustrengendem) Weekend voller europäischer Journées…


🇪🇺 Vive Europa! 🇪🇺 
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ANNEXE: 
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Des Bongen goufen un 
Matarbeschter verdeelt, fir sech 

ausweisen ze a soumat gratis iessen/
drénken ze kënnen.
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Devis Jos & Jean-Marie (Bäcker); 
gouf awer net zeréckbehal. 

Patissereie Schumacher gouf geholl.

Präislëschten (Design Paul 
Schwebach)


