
Dag 6 zondag 18 maart 2018 

 
De kinderen worden stilletjes gewekt rond kwart voor acht. Velen zijn nog in 

een diepe slaap verzonken als we de kamers binnenkomen. Gapende monden 
en veel wrijvers in de ogen. Het is toch zo'n lekker nestje geworden dat bed! 

Op onze kousenvoeten sluipen we met z'n allen naar de kamer van Andreas 
want hij mag vandaag 12 kaarsjes uitblazen! We zingen een verjaardagslied en 

geven een geschenkje.  
 

Omdat het vandaag zondag is, wordt het ontbijtbuffet aangevuld met een 
lekkere croissant. 

 
Deze voormiddag staat er een wandeling op het programma naar “Plats de la 

Lée” maar wegens lawinegevaar zijn sommige wandelpaden gesloten en 
moeten we vroeger dan gepland rechtsomkeer maken. We zetten onze tocht 

verder in de andere richting en wandelen zo langs de rivier, de Navisence, door 

het vers besneeuwde dal. Als we rond ons kijken, zien we beelden die zo op 
een postkaartje passen. We maken nog even tijd voor een sneeuwbalgevecht 

achter het hotel. Bij sommigen slaat de vermoeidheid wat toe, want ze vragen: 
“Moeten wij echt spelen?” 

 
Snel onze skispullen bij elkaar zoeken en verzamelen voor het middagmaal: 

soep, croque hawaï of een spiegelei met röstiaardappelen en een mandarijn.  
Onze batterijen zijn weer helemaal opgeladen want het skiveld roept. Het weer 

valt best mee; de voorspelde sneeuw blijft voorlopig uit, de zon is evenwel niet 
van de partij, maar dat laten we onze pret niet bederven. Alle groepen zitten 

nu op de hogere pistes. Het is mooi om te zien hoe de kinderen in sierlijke, 
lange slingers van de bergwand glijden. 

 
Moe, maar tevreden keert iedereen terug van de pistes. Het vieruurtje brengt 

een kop bananenmilkshake en een wafeltje. 

 
Even wat tijd om te bekomen op onze kamer (jullie kennen onze routine ook 

wel al ;-)) en daarna smullen van het avondmaal: saladbar, pasta met 
provençaalse saus, chicken of vegetarische nuggets. Als achterafje een 

vanillemousse. 
 

Nadien houden we een sfeervolle gebedsviering in de kapel naast het hotel. Als 
perfecte afsluiter wandelen we in stilte met onze lampionnen door het duistere 

dorp. Op een afgelegen plekje, in een grote kring bespreken we hoe 
fantastisch en uniek deze ervaring op sneeuwklas wel is en zingen samen nog 

een stemmig lied. In stilte stappen we terug naar het hotel. Hier wacht ons 
nog een verrassing. Er staat een vuurkorf en we worden getrakteerd op warme 

chocolademelk, twee alpenhoorns zorgen voor passende muziek. 
 

Als dat geen mooie dag was!  

Tot morgen! Welterusten!  
 


