
Om het even welke kleur 

bevalt ons als ze maar wit is 

op de piste! 
Hiep hiep hoera voor Thibeau! 
 

Maandag 3 februari, dag 3 

 

Dag allemaal 

Oei, oei, oei, de regen viel deze morgen met bakken uit de lucht. Maar geen 

gezeur hierover, eerst genoten we van een lekker ontbijt. Na het ontbijt en een 

klein overleg met de monitoren werd beslist om het skiën zeker uit te stellen 

tot ’s middags en over te schakelden op ons noodprogramma d.w.z. er werden 

2 groepen gemaakt om te  kienen en te dansen. Na een uur werd er gewisseld . 

Kienen blijft een zenuwslopende activiteit voor heel wat jongens en meisjes: 

oh, neeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee, ik trek mijn haren uit, ik stop, ik moest nog 

maar één, ….. Gelukkig konden we wel heel wat jongens en meisjes blij maken 

met een leuk prijsje dankzij VATANA Paal. 

Op de menu vandaag: tomatensoep, aardappelpuree, gemengde warme 

groenten met platte hamburger, een schijfje ananas als nagerecht.  …….. 

Tijd om platte rust te houden hadden we niet want ondertussen was de regen 

overgegaan in sneeuwvlokken en besloten we om gaan te skiën. Wow, dat 

worden dit jaar één voor één skikampioenen. Het was nog maar de tweede les 

en iedereen heeft vandaag de lift genomen en op een paar uitzonderingen na, 

lukte het voor iedereen om mooie bochtjes te maken. Dit smaakte naar meer! 

De laatste keer met de lift naar boven werd nog ééntje, nog ééntje, nog ééntje 

.... tot de lift stop gezet werd. Ze kregen er gewoon geen genoeg van. 

Terug in ons verblijf werden eerst al de natte spullen in de droogruimte 

opgehangen en daarna maakten we tijd om Thibeau te vieren. We zongen 

onder gitaarbegeleiding van Jo, één van onze skimonitoren, Happy Birthday. 



Na dit feestelijk moment konden de meisjes beginnen met douchen en de 

anderen hadden keuze uit een hele reeks nieuwe gezelschapsspelen, de 

sneeuwklassenshirt inkleuren, een beetje chillen, …. 

Om 17.45 ruimden we alles op want Frau Kraft stond klaar om de tafels te 

dekken. 

We aten onze buikjes rond met Kaiserschmärnen!! Jam, jam, die Oostenrijkse 
pannenkoeken gingen er vlotjes binnen.  

Na het avondeten trokken we ons beste pakje aan en was het tijd voor de enige 
echte Lungötzer-casinoavond! 
 

Om negen uur waren de prijzen verdeeld en was het de hoogste tijd om af te 
ronden. 

Slaapwel en tot morgen 

De sneeuwklassers 

 

Weersverwachting: 5° - bewolkt – 95% kans op neerslag 

 

 

 

 


