
Sneeuwklassen 2023 

Wist je dat … 
… onze oogjes vanmorgen om 7.15 uur voor sommigen al moeilijk opengingen, terwijl er anderen al klaar 

stonden in hun skitenue … 

… we om 9.00 uur vertrokken naar Hoch-Imst … sommigen met een beetje buikpijn (zenuwen ;-) ) … 

… we daar om 10.00 uur allemaal  skibotten en –latten aan onze voeten hadden … 

… we vandaag onze eerste ski-ervaring hadden onder leiding van Oostenrijkse monitoren en meester 

Patrick … 

… meester Filip, samen met onze kinderen, zijn eerste ski- en valervaring beleefde … 

… Inis een groep wandelaars inskiede … ze dacht zeker dat zij de bal was en de mannen de kegels … 

… de heerlijke tomatensoep (dankjewel moeke Carla!) met vergeten balletjes … oeps … heerlijk 

smaakte tijdens de middagpauze … volgende week dubbele portie balletjes in de soep ;-) … 

… de stress over het skiën van de voormiddag, het plezier was van de namiddag … 

… Tuur en Paulien om half 4 (terecht) supertrots waren op zichtzelf! 

… we nu even overgaan naar het weer met weerman Leo (met dank aan onze collega’s van Heultje):  

 

We hadden vandaag een zaaaaalllllliiiiiigggggge dag. Vanmorgen was het -4°. Het was de ganse dag licht bewolkt en af en toe 

zagen we zelfs de zon. Tussendoor viel er ook wel een verdwaald sneeuwvlokje. Iedereen had na het skiën mooie rode kaakjes! 

Morgen verwacht men sneeuw, maar ja, dat verwachtte men vandaag ook. Blijkbaar is die in België gevallen. 

 

… de eerste drankjes onder de gele parasolbar vlot naar binnen gingen … 

… we met allemaal lachende gezichten terug op de bus richting hotel Montana vertrokken … 

… we een feestje bouwden in de bus met après-skimuziek. Waar zijn die handjes?  

… we vandaag frietjes met schnitzel en groentjes gegeten hebben … 

… het dessert vandaag een ijsje was … 

… we kaartjes schreven naar het thuisfront en macraméarmbandjes maakten … 

… de kinderen vandaag om 21.30 uur naar hun bedje gingen. In sommige kamers werd er nog duchtig 

nagepraat. Dat belooft voor morgenvroeg!  

… iedereen het een supertoffe dag vond!!  

… iedereen uitkijkt naar een tweede skidag met nog heel veel ski- en sneeuwpret!  

… we jullie allemaal nog een fijne nachtrust wensen! 


