
Sneeuwklassen 2023 

Wist je dat … 
 

… ’s morgens de manden met pistoleetjes altijd snel leeg zijn en de magen goed gevuld … 

… dat ook nodig is om een intensieve skidag aan te kunnen … 

… de kinderen vandaag geleerd en ondervonden hebben dat de weg naar het skiveld een stijgingspercentage 

heeft van 18%. Ook hier in Arzl doen we een beetje aan wiskunde …  

… het zonnetje deze morgen nog niet van de partij was, maar namiddag af en toe al wel kwam piepen … 

… het skiën voor iedereen vandaag al fantastisch goed ging … 

… iedereen vandaag de lift naar het middenstation nam om zich te wagen aan de blauwe en/of rode pistes …  

… er al heel wat snelheidsduivels tussen de kinderen zitten. Chance dat er geen flitspalen staan!  

… Betelhem aan de verkeerde kant van de sleeplift hing en we zoiets nog nooit eerder iemand hadden zien 

doen… 

… ze er zelf gelukkig kon om lachen … 

… Selina een totterke maakte door “een putje in de weg” …  die weliswaar anderhalve meter onder de 

sneeuw ligt … 

… de kinderen complimenten kregen over hun skiprestaties (na slechts drie dagen) van de lokale 

Oostenrijkers in de skilift …  

… we deze middag een heerlijke hot-dog konden eten … 

… onze grootste fuifbeesten Stella, Diede, Amber en Lise de après-skimuziek al heel goed kunnen meezingen. 

Atje voor de sfeer – cowboys en indianen – Hey baby – Schnappie - …  

… onze sponsor Bart Bries trakteerde op een welverdiende frisse spezi/cola/fanta/almdudler/… DANKJEWEL 

Bart! 

… we vanavond frittatensuppe, een Oostenrijkse specialiteit aten … 

… we daarna puree met vissticks en groentjes kregen en een dame blancheke als dessert … 

… ‘the goonies’ deel II deze avond op het scherm verscheen …  

… meester Filip zijn keel smeerde en zijn gitaar stemde om aansluitend nog een gezellige gangstonde (= 

zangstonde in de gang) te houden … 

… de casino-koppeltjes-vormingskoorts begint te stijgen … 

… Evi zich hiervoor omtoverde tot Levi (zie foto) … 

… de kids ondertussen weer uitgeteld in hun bedjes liggen …  

 

… wij gaan schaapjes tellen … jullie ook?  

Slaapwel !!! 


