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Onze ochtend was een beetje zoals het lied van Herman van Veen : opzij - opzij - opzij, we
moeten rennen, springen, vliegen, vallen, opstaan en weer doorgaan. Om half acht werd
iedereen aan de ontbijttafel verwacht. Bij een aantal was dat nog met heel kleine oogjes.
Eten, lunchpakket maken, skischoenen aan en dan met de Postbus naar Warth voor de
volgende skilessen. Eens daar aangekomen was het een grote puzzel om iedereen aan zijn
ski’s te helpen, maar na wat vijven en zessen is dat uiteindelijk toch gelukt. Mooi op tijd kon
iedereen met zijn monitor mee naar de oefenpiste. De gevorderden trokken met meester
Dominiek als begeleider op pad in het skigebied van Warth.
Het ging vlot bij de meesten. De eerste groep kon al snel de oversteek maken van de
oefenpiste naar de blauwe piste waar ze in een echte zetellift naar boven werden vervoerd.

Om twaalf uur werd het lunchpakket boven gehaald. En dat er gegeten werd. Nog even wat
sneeuwpret en dan was het al tijd voor de volgende skiles. Nog enkele leerlingen maakten in
de namiddag de overstap naar de grotere piste.
Ondertussen bevond de groep gevorderden zich boven op de berg waar de wind erg zijn
best deed, vraag het maar aan Job want hij waaide pardoes om. Maar gelukkig is hij sterker
dan de wind zodat hij zijn weg zonder problemen kon hervatten.
Om drie uur zat de skiles er op waarna we opnieuw met de Postbus naar Elbigenalp reden.

Morgen staat Elbigenalp got’s talent op de agenda en aangezien velen nog niet genoeg
gerepeteerd hadden kregen ze nog wat tijd om alles op punt te zetten.

De inwendige mens werd verstrekt met heerlijke Oostenrijkse soep, aardappelen, sla en
fish-sticks. De mensen van het hotel moesten er blijven aandragen en als we niet gezegd
hadden dat het er genoeg waren, waren ze nu misschien nog aan het eten.

Na het eten moest het moordspel nog afgewerkt worden om dan over te schakelen op homo
universalis, het bekende tv-programma. Er werd heel enthousiast deelgenomen aan het
spel.

En zo zat deze dag er ook alweer op. Morgen opnieuw een dag vol boeiende activiteiten.

Tot morgen !

Wist je dat :
- 150 kinderen vanuit het Lechtal naar Warth vervoeren met het openbaar vervoer ook

hier voor overvolle bussen zorgt.
- we vandaag het woord pizza veel gehoord hebben, maar niet te eten hebben

gekregen. Een pizzapunt met de ski’s maken is namelijk dé manier om te leren skiën.
- juf Silke in de voormiddag nog regelmatig de piste omhelsde.
- Lieve, de mama van Sam, ook snel wist waar haar plaats op de skilatten was,

namelijk op de oefenpiste.
- we super flinke kinderen hebben waar we trots op zijn.



- Liene, Siemen, Senne, Job en Else het even heel koud hadden toen de lift vijf
minuten bleef stilstaan en de wind zeer hard blies. Maar dat ze, eens terug met de
ski's op de sneeuw, er snel  terug lol in hadden.

- we morgen naar de Jöchelspitze gaan.


