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Deze ochtend vlogen we er meteen in met de polonaise. De sfeer zat er direct goed in zodat
we na het ontbijt het moordspel konden afhandelen. Het was een hele zoektocht naar
sleutels en koffertjes en de tips die ze kregen moesten goed overdacht worden.

Toen was het hoog tijd om te “luchten”. Buiten in de sneeuw werd er ook nog een
homo-universalis spel gespeeld. Snel werden we weer in het hotel verwacht om middag te
eten. Lekkere champignonsoep, daarna puree met vlees en veel saus met gestoomde
groenten.
Wat worden we verwend! De kok heeft het ook geweten dat die van ‘t Lindel hier zijn. Er
wordt goed en véél gegeten. Ze vindt ons een dankbaar publiek 🙂.

Na de middag gingen we met de bus naar de Jöchelspitze. De rit ernaartoe was al een hele
belevenis met alle haarspeldbochten. Maar toen we ook nog met zijn achten in een eitje
(lees lift) moesten gaan zitten kregen sommigen het Spaans benauwd. Zo hoog, zo wiebelig,
zo alleen, maar oh zo mooi!
Nu weten we echt wat een ‘berg’ is!
De zon kwam er ook nog door en zo konden we dan ook prachtige foto’s maken.
Wat een pret was dat boven op de berg… de poepsleetjes werden weer boven gehaald en
joe hoe daar gingen we weer. In een mooi afgebakend stuk gleden we naar beneden en
moesten we weer omhoog klauteren. Daar kregen we dorst van, lang leve de skihutten.
Met de eitjes gingen we ook weer naar beneden. Van daaruit maakten we een stevige
wandeltocht naar beneden.

Na het avondeten stond het beroemde Elbigenalps’ got talent op het programma.
Koen en Laura praatten de avond aan elkaar en de juryleden: Anton, den Patrick van den
Antwerp (onze buschauffeur) en Miss België uit Nederland keken positief kritisch naar de
kandidaten. Er werd veel gezongen, verwonderd gekeken, geapplaudisseerd en gelachen.
Heerlijk toch, zoveel talent in huis.

Morgen skiën we weer een hele dag!

Wist-je-dat …
- sommigen schoenen in de sneeuw vinden.
- anderen hartjes in diezelfde sneeuw vinden
- we ook voor schoenmaker spelen en sommigen pantoffels met ducktape plakken.
- we ook sneeuwtorens kunnen bouwen. Moest wel omdat de sneeuw niet plakte.


