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Na een vlotte doch lange treinreis waarin de kinderen de uurtjes zo goed mogelijk probeerden op te 
vullen met heel veel kletsen, moppen tappen, kaartspelen uitproberen en toch ook een beetje 
slapen, kwamen we rond 10u in Sierre aan.  
Bagage nog een keer overladen en plaatsnemen in de bus voor het laatste uurtje van onze reis, de 
spectaculaire klim naar Zinal. We genieten van het prachtig uitzicht op de vallei. Aangekomen in het 
dorpje is het sleuren geblazen. Grote valiezen komen, gelukkig via de lift, in de juiste kamers terecht 
op de 3de verdieping en bedden worden opgemaakt. De kinderen zijn positief verbaasd over het 
chique hotel met verzorgde, moderne kamers, elk voorzien van een badkamer met douche, lavabo 
en toilet. Valiezen worden geleegd en kasten gevuld. Alle kamers zijn klaar voor 8 dagen 
sneeuwklaspret. Als middagmaal is er tomatensoep met een sneetje brood (wit of bruin), 
kalkoenlapje met sinaasappelsaus of een quornburger, erwtjes en wortelen met natuuraardappelen 
en als dessert een banaan.  

Een uurtje rust volgt om het eventuele slaapgebrek wat te compenseren. Er kan wat gelezen 
worden, maar wie wil slapen, krijgt de kans. Dan worden we in de skikelder verwacht voor de 
skibedeling. Daar krijgen we eerst die vreemde skibotten aangeklemd. Die skibot wordt in onze ski 
gepast en afgesteld op ons gewicht. Morgen komt voor velen de vuurdoop, spannend!  
 
Als vieruurtje krijgen we rozebottelthee met een koekje, waarna we vertrekken voor een eerste 
kleine verkenning van het dorp. Groot is het niet maar wel heel charmant met vele oude chalets en 
gebouwen. Er ligt sneeuw en dat maakt het extra mooi. We maken graag wat tijd voor wat geravot 
in de sneeuw.  

Tijd om ons wat op te frissen. De douches geuren naar verschillende aroma's shampoo en 
douchegel, maar het allerbelangrijkste is toch het frisse gevoel na die reis en een dag Zwitsers zweet. 
Wie even moet wachten, kan dagboeken schrijven of nog wat orde scheppen op de kamer.  
Het is alweer tijd voor de volgende maaltijd: runds- of veggieballetjes met spinaziepuree. Ook rauwe 
groenten en tomaat-mozzarella aan de saladbar voor iedereen die dat wil.  Als dessert mag je een 
chocoladepudding nemen.  

Buikjes gevuld en terug wat energie opgedaan om te beginnen aan ons sneeuwklas T-shirt. Met 
textielstiften wordt het sjabloon aangebracht.  Nadien wordt iedereen gebrieft over het verloop van 
morgenvoormiddag en een korte bezinning op de kamer van de juf. 
Rond 21u gaan we naar de kamer om tanden te poetsen en pyjama's aan te trekken. We duiken moe 
ons bedje in, bekomen van die eerste indrukken en energie opdoen voor morgen.  
Eindelijk horizontaal in een zacht bed, dromend van een fantastisch verblijf in Zwitserland...  
Slaapwel en tot morgen!   

 

 

 

 


