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We starten onze wekronde in de kamer van Lucie die vandaag haar 12de 

verjaardag mag vieren op deze prachtige locatie. “Happy birthday to you, happy 

birthday to you...”, haar kamergenoten die al rond het feestvarken verzameld 

zaten voor we binnenkwamen, zingen uit volle borst mee. Lucie wordt verrast 

met een geschenkdoos van het thuisfront die haar oogjes doen blinken. 

We schakelen over naar “Paparazzi” om de anderen te wekken, met de camera 

in de aanslag. Schattige foto’s gegarandeerd!  

Het ontbijt brengt het gekende ruime aanbod, aangevuld met een hardgekookt 

eitje. De weersvoorspelling ziet er opnieuw top uit voor vandaag!  

Als voormiddagactiviteit staat er een fikse en avontuurlijke wandeling op het 

programma (4,6km, hoogteverschil 108m, wandeltijd 1u20). We stappen naar 

de lawinekom hier vlakbij, weg van de bewoonde wereld, de overweldigende 

natuur in. Na een flinke klim bereiken we de top en worden we stil van de 

prachtige omgeving waarin we mogen vertoeven. In de afdaling zijn we soms op 

elkaar aangewezen om veilig beneden te geraken. 

Eens terug, geen tijd om uit te blazen. Het zou voor velen nochtans welkom zijn. 

We maken ons onmiddellijk klaar voor de ski want we lunchen eerst boven op 

Sorebois. Het hotelteam voorziet hotdogs met zicht op de pistes. Zalig lekker!  

Zonnestralen glijden bij aanvang van de skiles, net als de kinderen straks, over 

de flanken van de besneeuwde bergen. De pistes liggen er weer opperbest bij. 

De gevorderden skiën van de ene naar de andere piste en wagen zich aan 

“jumps”, terwijl de beginners langzaam maar zeker de techniek onder de knie 

krijgen. Er wordt al eens een nieuwe piste geprobeerd, wat heel leuk is. Alleen 

maar blije gezichten dus. 

Wanneer iedereen terug aan het hotel is, kijken ze al uit naar hun vieruurtje.  

Ditmaal niet via de keuken van het restaurant maar een après-skifeestje in open 

lucht. We zingen eerst luidkeels voor onze jarige, eten een “Madeleintje”, Lucie 

trakteert met een snoepzakje en dan barst het feestje los! Liedjes met gekende 

choreo’s worden vlotjes aangevraagd.  

Opnieuw tijd voor een douche, dagboeken en schrijfsels richting thuisfront. 

Vervolgens begeven we ons naar een zangmoment om onze honger aan te 

wakkeren. Iets typisch sneeuwklas... samen zingen en vreugde beleven. 

Op het menu deze avond: huisgemaakte lasagne (ook in vegetarische optie) aan 

te vullen met de saladbar, deze keer ook met aardappelsalade. Als dessert 

krijgen we een moelleux van appel voorgeschoteld. 

Deze avond staat er een knutseluurtje op het programma, sneeuwklasT-shirts 

afwerken en nadien een souvenirtje knutselen. Zoveel fijner om iets zelf te 

maken dan om naar de winkel te gaan.    

De tijd gaat hier zo snel, opnieuw een dagje Zwitserland voorbij!  

A demain!   


