
Woensdag 2 juni

We hebben weer heerlijk geslapen in onze Oostenrijkse bedden. Na de 
inspanning van gisteren was het natuurlijk heerlijk toeven in horizontale positie. Na 
een lekker en stevig ontbijt hadden we een bijzondere busreis voor de boeg. We 
gingen vanmorgen naar de Grossglockner , een prachtige berg met een gletsjer en 
eeuwige sneeuw.  Tijdens de busrit ernaar toe werden we getrakteerd op de meest 
fabelachtige vergezichten. De steile wegen waren soms net een kermisattractie, 
maar dankzij buschauffeur Dirk, zijn we veilig aangeland.

 Tijdens de tocht naar de gletsjer en terug is menig grens verlegd. Het kostte 
enorme inspanningen, maar eenieder die het aandurfde heeft de eindstreep 
gehaald. Dachten we gisteren nog dat we een pittige wandeling hadden gemaakt; 
vergeleken met de kruistocht van vandaag  was het gisteren fluitend, met twee 
vingers in je neus, een eitje! De afdaling was spannend en nam veel tijd in beslag. 
Het leek wel of de opwarming van de aarde en de daardoor terugtrekkende 
eeuwige sneeuw, sneller ging dan wij konden lopen. Uiteindelijk hebben wij het 
gewonnen van de natuur en stonden wij daadwerkelijk op het gletsjerijs. Tegen de 
tijd dat wij weer naar boven gingen, vroegen we ons af: hebben we te maken met 
eeuwige sneeuw of een eeuwige klim? 



 

 

Nadat iedereen weer bijgekomen was ging ons avontuur verder richting de 
gezellige stad Lienz. Ons was een gezellig stadje beloofd met vele leuke winkeltjes 
en gezellige terrasjes. Het weer besliste anders: het regende pijpenstelen. Geen 
weer dus voor een terrasje en we namen genoegen met de eerste de beste 
winkels. Toch best gezellig, hoor. We wisten niet hoe snel we weer in de bus 
moesten komen.

Terug in het kamphuis hebben we ons vermaakt met spelletjes, buiten lopen (het 
was gelukkig weer droog), opfrissen en chillen.



Na een heerlijk diner hebben we gelachen om de nieuwtjes van de dag. 
Belangrijkste nieuws was natuurlijk dat alle leerlingen zo ontzettend stoer de barre 
tocht van vandaag hadden doorstaan. Om de klimbenen nog wat los te schudden, 
hebben we vanavond in de discotheek van ons kamphuis een dansje gewaagd.  DJ 
MC Erwin draaide dol en dwaas! Degenen die liever een wat rustiger vertier 
zochten, konden terecht bij de bingo.  Na een was- en poetsbeurt zijn we moe 
maar voldaan de bedden weer ingekropen. Wat gaat de tijd toch snel als je lol 
hebt. Nog maar één dagje!

Oh ja, we hebben nog een belangrijke mededeling:
Aanstaande vrijdag verwachten wij om ongeveer elf uur weer op de 
Assendelftstraat te zijn.


