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De beheerster van het hotel 

zorgt alle dagen voor een goed 

maaltje. Een gezellig hoogte-

punt is de pub quiz op zaterdag-

avond. Oh wat zijn ambtenaren 

in de sneeuw in combinatie met 

een spelvorm toch leuk fanatiek. 

Ook hilarisch overigens. En 

weer de berg op en af en op en 

af. Totdat de bus weer vertrekt. 

Na drie dagen, twee nachten en 

heel wat kilometers sneeuwple-

zier is het weer voorbij. Op naar 

huis. 

  
In Eindhoven aangekomen ligt 
voor ons de testhal. Lange 
rijen dienen zich aan voor een 
test, het ziet er somber uit. 
Alle collega’s van lavaski 2022 
verlaten de bubbel coronavrij 
en duiken weer het besmette 
leven in. Wat een prachtig 
lava ski jaar was het weer, op 
naar volgend jaar. 

LAVA Ski trip 
VAKANTIENIEUWS  

Donderdagavond rond 19.00 uur. Donker, mistig. Net als ieder lava 
ski jaar een iets wat onwennig vertrek vanuit de parkeerplaats 
dicht bij ons prachtige zwemstadion. Het begroeten van je 34 col-
lega’s, wie is er dit jaar weer bij, wie niet. Nieuwe gezichten, de 
oogjes stralen. Dit jaar extra vreemd omdat we achter ons de test-
hallen voor Corona zien liggen. Het ligt even achter ons, we gaan!  
  
Alle geboosterd en wel, gesluierd door de meest uiteenlopende 
mondkapjes schuifelen we de bus in. Ieder met een kloppend berg-
hartje.  
De heenreis met de bus is altijd lachen. Iedereen in volle verwach-
ting, iedereen nog fit en weg van huis, weg van Eindhoven naar de 
bergen, snurk. 
Dan 12 uur later, de deur gaat open. Wat een prachtige blauwe 
hemel, geen wind, -10 een kietelende kou en een mooi hotel be-
groeten ons. Na het stevige ontbijt knallen we alle de berg op en er 
weer af en er weer op. Het houdt niet op. De pistes zijn van uitzon-
derlijke kwaliteit, het weer is weergaloos. 
Dat drie volle dagen lang. Af en toe een kleine afleiding. Een 
drankje na het skiën, hoort bij het All Inn pakket dit jaar.   
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