
Woensdag 18 januari 2023

De dagen vorderen en het opstaan wordt moeilijker en moeilijker, maar we moesten weer op
tijd uit de veren, want er stond weer een skidag op het programma. Aangezien we dit al een
keertje gedaan hadden was het al bijna routine. Snel stonden we op de bus richting Warth te
wachten.

Onderweg mochten we weer genieten van een prachtig winterlandschap. De weg klimt
immers gestaag en hoe hoger we kwamen hoe mooier de natuur.
Boven in Warth sneeuwde het terwijl we ons klaar maakten voor de eerste skiles van de
dag. Even warm lopen op de oefenpiste en dan gingen de groepen één voor één naar de
overkant van de straat waar de stoeltjeslift en blauwe piste lagen te wachten.
Ja, ongelooflijk maar waar, zo goed als alle kinderen hadden al voldoende techniek om deze
piste naar beneden te skiën. Af en toe werd er wel eens gevallen, maar dat kon de pret niet
bederven.

Tijdens de middagpauze aten we onze pistolets op in een echte après-ski bar. Een
schirmbar zoals ze dat hier in Oostenrijk zeggen. Gezellige muziek, een cola, almdudler of
ander drankje erbij en de middagrust was snel voorbij.

En dan opnieuw de piste op. Je zag de kinderen genieten op hun latten. Lift omhoog, achter
de skileraar naar beneden en weer opnieuw.
Schone liedjes duren niet lang zegt men en dat was hier weer het geval. Snel sloeg de klok
drie uur en eindigde de laatste les.

Buschauffeur Patrick stond ons al op te wachten om ons en het skimateriaal weer naar het
Lechtal te brengen. Terug in het hotel snel douchen en dan het spel homo universalis verder
spelen.

Soep, frieten met schnitzels zo groot als de oren van een olifant en pudding zorgden ervoor
dat we er weer een tijdje tegen kunnen.
En dan hoog tijd om ons klaar te maken voor de fuif.

Wat zagen ze er allemaal beeldig uit. Maar voor het eerste liedje werd gespeeld werden
eerst de diploma's en getuigschrift van het skiën uitgereikt. Die hadden ze dubbel en dik
verdiend.

Meester Dominiek en juffrouw Anouck mochten de fuif openen, maar al snel werd de
dansvloer overgenomen door dansende en springende kinderen.
Het werd een spetterend feest waarvan iedereen vond dat het veel te vroeg gedaan was…

Wist je dat :
- we weer konden genieten van prachtige winterlandschappen.
- de kinderen kunnen meezingen met liedjes vanuit de ‘oude’ tijd.
- de dagen hier veel te snel voorbij gaan.



- er morgen wellicht geen verslag en foto album zal verschijnen.
- we op tijd (18.30) gaan kunnen vertrekken omdat de bus al de hele week naast ons

hotel staat.


