
Vriendschap kent geen kleur! 
 

 
Dinsdag 4 februari, dag 4 
 
Guten Abend liebe Leute aus Paal 
 
Deze morgen was zowaar nog erger dan gisterenmorgen, regen, regen en nog eens regen.  
 
Dit hebben we nog niet vaak meegemaakt op zoveel jaren sneeuwklassen maar het weer 
dwong ons om binnen te blijven. We steken een kwis in elkaar met kennisvragen, 
opdrachten rond kleur, muziekweetjes ed. Onze jongens en meisjes zetten alweer hun beste 
beentjes voor. 
 
Gelukkig was het maar een korte voormiddag want namiddag stond onze uitstap naar de 
zoutmijn in Berchtesgaden op het programma. We aten reeds om half twaalf. Frau Kraft 
serveerde een lekker bordje pasta. ‘Lekker maar die van thuis is toch net iets lekkerder!’ 
Toch leuk om te horen eh! 
Nog een chocolade koek als toetje en we waren helemaal klaar om te vertrekken. 
Ondertussen was het regenen overgegaan naar een soort hagel met heel veel wind. 
 
2 Belgische bussen van de Zigeuner zorgden voor het vervoer. 
Het bezoek aan de zoutmijn was aangenaam, plezierig en leerrijk. Na het bezoek werden we 
met de bus naar het dorpje van Berchtesgaden gebracht. Daar mochten onze jongens en 
meisjes na een korte verkenningsronde op zoek naar geschenkjes. 
Ze glunderden bij het idee een uurtje ‘alleen’ (gecontroleerd) op stap te mogen. 
Om iets voor zeven stonden we veilig en wel terug in het Lammertal waar sinds deze middag 
een heel pak verse sneeuw bijgekomen was.  
 
Frau Kraft had ondertussen niet stilgezeten. We konden onmiddellijk aan tafel. Frietjes met 
knackworstjes. En of dit in de smaak viel …. het laatste worstje werd bijgehaald uit de 
keuken! 
 
Na het avondeten werden de tanden gepoetst en de pyjama’s mochten al aan want om 
20.00 uur stipt gingen we van start met onze avondfilms: Benji, Coco en Legend of the 
Guardians. 
 
Op dit ogenblik is het muisstil ten huize Kraft want jullie bengels liggen al een tijdje in 
dromenland. 
 
Dikke kussen en knuffels uit het Lammertal 
 
Weersverwachting: -3° - bewolkt – 90% kans op neerslag (er zou nog 24 cm sneeuw 
bijvallen) 

 
 


