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Wat was het zalig opstaan deze morgen. Wie de slaap uit zijn ogen wreef zag een prachtig
wit landschap. De sneeuw, die afgelopen nacht gevallen was, had het dorp en de bergen in
een prachtig winters tafereel getoverd.

Snel ontbijten en dan de skikledij aan om te gaan wandelen naar de Lech. Wat keken velen
hun ogen uit. ‘Ik wist niet dat dat zo mooi zou zijn’ hoorden we verschillende keren.
Al snel vlogen de sneeuwballen heen en weer, werden er sneeuwengelen gemaakt, kopje
gerold, …

De wandeling kan niet anders dan ook de omgeving van het kerkje aandoen, want daar ligt
de beste ‘glijhelling’ van het dorp. Met de poepsleetjes naar beneden glijden, wat is er
plezanter?

Het middagmaal stond vandaag al vroeg op de planning. We schoven al om elf uur onze
benen onder de tafel om te genieten van Tiroler gröstl. Een stevige maaltijd om de drukke
namiddag aan te vatten.

Om twaalf uur werden we verwacht bij de skiverhuur in Holzgau. Ski’s, skischoenen en een
helm werden één voor één aangepast, niet noodzakelijk in deze volgorde.
Met een bus vol ski’s en skischoenen vertrok de bus richting Warth. Een skigebied op 1500
meter hoogte. En dat was te merken. Hoe meer de bus de bergpas omhoog reed hoe hoger
de bergen sneeuw.

Het was een hele drukte, maar toen iedereen zijn skischoenen aan had en de ski’s
gevonden vertrokken ze samen met de monitor naar de oefenpiste. Niet de vertrouwde
gezichten uit Elbigenalp, maar skimonitoren die uit ons buurland komen. Taalproblemen
waren er dus meestal niet.

Het was dan al een vermoeiende dag precies, want op de terugweg waren al enkelen in
dromenland.

En dan een feestje,, want we hebben een jarige in huis. Liene is vandaag immers jarig en
dat moest gevierd worden. Liene was wat lekkers gaan halen in de plaatselijke Spar en dat
werd zeer gesmaakt, letterlijk en figuurlijk.

Na opnieuw een lekkere maaltijd werd er gedoucht, werden er kaartjes voor het thuisfront
geschreven en spelletjes gespeeld.

En toen ging de kaars langzaam uit…

Tot morgen!



Wist je dat :
- Liene vandaag 12 jaar geworden is?

er plots sneeuwbaby’s opdoken. De moeder was zeer bezorgd.
- dat we mooie landschapsfoto’s gemaakt hebben. Zeker toen er nevel opdook.
- dat we naast poepsleetjes ook poepsletjes hebben? Toch volgens één van de

postkaarten.
- al uitkijken naar morgen.


