
Zondag 15 januari 2023

Op zondagmorgen mag er altijd wat uitgeslapen worden.  Het was precies nodig, want toen
we om 7.45 de kinderen wakker wilden maken bleken er nog veel te slapen. We hadden tijd
genoeg, dus snel het ontbijt wat verlaten en iedereen tevreden. Het was immers
‘zondag-Josdag’.

De zondagsschool ligt al heel wat jaren achter ons, maar vandaag hebben we ze even terug
ingevoerd. Even wat les vooraleer we de skibroek weer aantrokken voor een tochtje in
Elbigenalp.

De wandeling bracht ons eerst bij Knittel, de plaatselijke skipiste waar we dit jaar jammer
genoeg niet terecht konden. Na een korte babbel met Tony en Armin trokken we verder op
zoek naar een helling waar de poepsleetjes weer boven gehaald konden worden. En die
werd gevonden.

Het middagmaal was weer typisch Oostenrijks : schnitzel mit pommes. En dat er gegeten
werd! De mensen van het hotel kregen de frieten niet bijgedragen.
Na een heerlijk ijsje was er geen tijd voor een siësta, want de paarden van Florian stonden
al klaar om de kinderen in vier groepen een pferdeschlittenfahrt aan te bieden.
Wanneer de ene groep in de slee zat, bezochten de andere groepen de mooie kerk van
Elbigenalp, terwijl weer een andere groep richting kapel en houtsnijschool wandelden. .
Ondertussen viel er wat sneeuwregen uit de lucht, maar dat kon de pret niet bederven.
Zeker niet toen we bij de Schwarzer Adler op café gingen dankzij onze cakeverkoop.

Na een verfrissende douche mochten we weer aanschuiven voor een lekkere broodmaaltijd.

Als avondspel werden de speurneuzen uit hun tent gelokt. Er moest namelijk een moord
opgelost worden. Zelfs Elbigenalp blijkt niet mafia vrij.  Helaas hebben de speurneuzen nog
wat extra tijd nodig om tot een ontknoping te komen. Er moeten immers heel wat raadsels
opgelost worden.

Even afsluiten met het dagboek en we hebben er weer een heel fijne dag opzitten.

Wist je dat:

- de kinderen dachten dat onze directeur model had gestaan bij het uitsnijden van
enkele beelden die tentoongesteld werden bij de houtsnijschool.

- dat er kinderen dachten dat ook ju Anouck model had gestaan.
- Tony Knittel ooit olympisch kampioen is geweest.
- elke dag zonder moeite de 10 000 stappen halen.
- er heel wat Lindelse sneeuwmannen het Lechtal sieren.
- er heel goed gegeten wordt.
- we uitkijken naar de skidag van morgen.
- de foto’s niet in het juiste tijdspad staan, maar dat heeft te maken met het gebruik

van verschillende toestellen.


