
Onze senioren in het buitenland. 

Dat onze senioren een stevige band onderhouden via Virbo is reeds lang geweten. Bewijs daarvan 
zijn de uitstappen die regelmatig gebeuren en  steeds kunnen rekenen op talrijke aanwezigheid van 
onze senioren. De vraag tot een meerdaagse uitstap groeide hieruit en via een kleine bevraging 

bleken alvast enkele directies bereid 
om nieuwe wegen te bewandelen en 
ruimere horizonten te verkennen. De 
keuze viel op een weekverblijf in Oos-
tenrijk, meer bepaald in Tirol. Het rus-
tig dorpje Thierbach van de Wildschö-
nau werd er voor uitgekozen. De 
‘proefkonijnen’ die deze eerste reis 
meemaakten zijn alvast opgetogen. 
Zowel verblijf, bezoeken, uitstappen 
en wandelingen vielen in de smaak. En 
de commentaar ‘voor herhaling vat-
baar’ beschrijft helemaal hoe zij 
tegenover de reis staan. Laten we 

alvast onze tien verkenners even voorstellen:  staand van links naar rechts hebben we Rudy, Erik, 
Arnold, Rudy (bis), Thérèse, Hugette en Noël. Zittend van links naar rechts zien we Christine, Jetty en 
Laurent. Zij vormen de kern in het onderstaand reisverslag. 

Dag 1 -  De aankomst. 

We worden in ons gastverblijf verwacht op maandag 13 september. Aangezien ik zowat de verant-
woordelijkheid voor de contacten en afspraken op me heb genomen en ik in de winter al in de streek 
geweest ben, heb ik me voorgenomen om met twee medereizigers er ’s morgens al te zijn en we 
zullen de zondagavond van start gaan om de ganse nacht door te rijden en ’s morgens vroeg ter 
plaatse te zijn. Anderen maken de reis in twee dagen en vertrekken reeds op zondagmorgen. Die 
zondagnamiddag loopt er bij mij al een eerste sms-je binnen. Noël en zijn medereizigers hebben pech 
met de wagen. Ze zijn niet eens België uitgeraakt. Gelukkig is de pech niet te erg: een riem tussen 
alternator en motor moet vervangen worden en ze zullen dus zeker maandagmorgen de baan op 
kunnen. Ik geef het door aan de kok (en tevens eigenaar) van het hotel. Het vormt geen probleem 
zegt hij. Hoe laat het ook mag worden, hij zal nog wel even de keuken induiken om zijn gasten van 
een maaltijd te voorzien. Als ik de maandagnamiddag even telefonisch contact opneem hoor ik dat 
de GPS hen vertelt heeft dat ze omstreeks 19 uur zullen aankomen.  Het is dan ook eenvoudiger om 
ons avondmaal een half uurtje later te nemen zodat we allen samen kunnen zitten. Het blijkt dat 
onze oud-directeurs nog steeds goed kunnen mee-evolueren met de nieuwe technieken want net 
even voor zeven vallen zij het hotel binnen. De andere collega’s zijn er al van rond de middag en 

hebben de eerste indrukken van de streek al 
kunnen opdoen. We kunnen dus met zijn allen 
aan tafel. Tien personen, allen bindingen met 
het GO! zullen samen een week doorbrengen in 
de Wildschönau in Tirol. We verblijven in hotel 
“Gradlspitz” aan de voet van de gelijknamige 
berg in een klein familiehotelletje in de deel-
gemeente Thierbach; zeg maar het einde van de 
wereld. Zo ziet het er immers uit als je op de 
wegenkaart kijkt: de weg eindigt in Thierbach. 
Rust is hier dus zeker al verzekerd, het drukke 
uitgangsleven ligt hier kilometers vandaan. Na 

Ons verblijf, hotel Gradlspitz 



het avondeten zitten we rustig samen om de volgende dagplanning te bespreken en vooral wil iede-
reen met iedereen kennis maken. De 
meeste oud-directeurs kennen elkaar wel, 
maar dat is niet het geval voor een aantal 
echtgenoten die mee gekomen zijn. Tussen 
pot en pint (en de Oostenrijkse pinten zijn 
van groter formaat dan bij ons) wordt het 
programma voor de volgende dag voorge-
steld, aangepast en goedgekeurd. Iedereen 
kan met een gerust hart gaan slapen op een 
ruime kamer met vloerverwarming. Het 
kleine Thierbach van nog geen 200 inwo-
ners bezorgt zijn gasten een fijne nachtrust. 
Het kerkklokje zal ze morgen verwelkomen 
voor een nieuwe dag in  de Wildschönau.  

Dag 2 - De Schatzberg op! 

Tussen acht en tien kunnen we het ontbijt nemen. De bedden zijn uitgetest en goed bevonden. De 
meeste zitten al om halfnegen aan de ontbijttafel. Het weer valt mee en iedereen wil dus maximaal 
van deze dag kunnen genieten.  Het ontbijtbuffet wordt dus gretig aangevallen. Straks zal een toeris-
tisch treintje ons naar het volgende dorp, Auffach, brengen. Omdat het vertrek maar om halftwaalf 
voorzien is maken we eerst nog een wandelingetje naar de achterzijde van het dorpje. Even voorbij 
de kerk lopen we daarbij op de linkerzijde het schoolgebouw voorbij. Een directeur is en blijft een 
directeur, zelfs gepensioneerd, want al ziet het gebouw er helemaal niet uit als onze scholen, iede-
reen heeft alvast gemerkt dat het de “Volksschule” is. In de volksschule in Oostenrijk loopt men 
school van het eerste tot het vierde leerjaar. Nadien moet men naar de “Hauptschule” voor de 
volgende vier jaar. De speelplaats van het schooltje is een weide met een paar bomen. Er is net 
speeltijd of een les lichamelijke opvoeding. Alle dertien leerlingen van het schooltje zijn bezig met 
een bal of spelen badmington. Na een babbeltje met de directie (tevens de onderwijzeres, de portier, 
klusjesman en kuisvrouw) mogen we op onze vraag het schooltje bezoeken. In de ontvangsthal zie je 
onder de kapstokken een houten zitbank. Alle schoentjes staan er netjes onder. De leerlingen heb-
ben de schoenen ingewisseld voor aangenaam zittende pantoffels. Een houten geboende bodem 
geeft de ontvangsthal een warm, gezellig aanvoelen. Een houten trap leidt ons naar de klas op de 
eerste verdieping. De 13 leerlingen zitten er samen in één lokaal en zijn aan het werk om een herfst-

boom in te kleuren met vingerverf. De 
leerkracht staat in voor alle lessen, 
zowel de godsdienstlessen als compu-
terlessen. In het lokaal ernaast staan 
trouwens zeven computers opgesteld 
voorzien van internet en e-mail. Ze 
werkt volgens de Montesori-principes 
met de leerlingen. De leerkracht-direc-
tie is letterlijk heer en meester: één 
maal per jaar krijgt ze controle van het 
“Bezirk” (zowat vergelijkbaar met wat 
wij provincie zouden noemen) en één 
maal per jaar komt ook de bisschop 
langs om na te gaan of het godsdienst-
onderricht voldoende gebeurd. De 
schooluren liggen hier ook totaal an-
ders: reeds om 7u 45 beginnen de 

Het centrum van het kleine Thierbach 

Op bezoek in de Volksschule 



lessen, maar om 12u15 zit de schooldag erop. Eén dag per week wordt het 13 uur. Alle namiddagen 
hebben de leerlingen vrij. Waarschijnlijk zijn er onder jullie als lezer nu ook wel enkele die zouden 
willen van plaats ruilen … 

Tegen halftwaalf komt het toeristisch treintje ons aan het hotel ophalen om ons naar Auffach te 
brengen. Onze eerste halte is bij de “Holzschnitser”, letterlijk vertaalt als de houtsnijder. In feite is 
het museum gewijd aan alles wat met het hout te maken heeft. Zijn ganse leven heeft hij al toege-
spitst op het bewerken van hout. Zijn woning is intussen omgevormd tot het houtmuseum en werd 
een paar jaar terug bekroond met een museumprijs. In  het eerste zaaltje dat we binnenkomen 
vinden we de combinatie van hout en muziek: violen, de zither (een oud snaarinstrument dat in Tirol 
nog steeds veelvuldig bespeeld wordt), de houten 
‘trekzak’-harmonica, harpen, fluiten, …  Het meest in 
het oog springend is echter de piano die midden in de 
kamer staat. Christine, een oud-kleuterleidster, zet 
zich achter de piano en begint zowaar te spelen. Het 
zijn de tonen van de filmmelodie “De Derde Man”. 
Toevallig een link met Thierbach al wist niemand van 
het groepje dat in de film een acteur, Paul Hörbiger, 
meespeelde wiens roots in Thierbach liggen.  Het oude 
“Hörbigerhof” bestaat nog steeds en wie lust heeft kan 
er in de ‘Gastzimmer’ bij de warmte van een tegel-
kachel nog altijd een drankje verbruiken. Een rondgang 
door de andere kamers geeft ons een zicht op de 
werktuigen voor het bewerken van het hout, de 
prachtige meubelstukken die in de regio de huis-
kamers sierden, de houten bank uit het vroegere 
schooltje, de zitbanken, beeldhouwwerken, het leven 
van de houthakker, en  nog zoveel meer. Je waant je 
soms een eeuw terug in de tijd! Eens buiten ben je 
helemaal terug in de hedendaagse tijd: een paar 
honderd meter verder bevindt zich het dalstation van 
de “Schatzberger Gondelbahn”. Het is de langste 
kabellift van Oostenrijk. De kabelbaan brengt ons in 
een twintigtal minuutjes vier km verder en 1500 m hoger tot het bergstation waar onze berg-
wandeling zal beginnen. Vooraleer de wandeling aan te vatten, wordt er eerst nog een Oostenrijks 

berggebruik voltrokken. Diegene die uitge-
nodigd heeft tot de wandeling biedt zijn 
gasten op de top van de berg een ‘obtsler’ 
aan. In dit geval ben ik het dus die plots uit 
de rugzak enkele glaasjes te voorschijn 
tover, deze vul met de plaatselijke drank 
(een variant op de “schnaps”) en verdeel 
over de aanwezige gasten. Een eerste ken-
nismaking met de plaatselijke cultuur en 
gebruiken. Terwijl een aantal van de mede-
reizigers in de buurt van het cafe met terras 
genieten van het uitzicht, trek ik nog met 
een paar dappere bergwandelaars naar de 
‘Gipfel’ of de top van de berg. Daar krijgen 
we ook uitzicht over de achterliggende vallei 
met het dorpje Alpbach. Om de anderen te 
bewijzen dat we wel degelijk tot boven 

Eerst de benen smeren met een 'obstler' 



geweest zijn, plaatsen we op de hand de bergstempel die je op de top kan vinden. We keren terug en 
vinden onze medereizigers nog op het terras (wat kan je anders verwachten van Belgen … ). Ze 
hebben pech want het is vandaag net hun wekelijkse rustdag. Zij die dachten rustig op een terras te 
zitten met een lekker drankje hebben zich dus misrekend. Rustig op het terras ja, een drankje niet! 
We beginnen dus maar aan de afdaling via een bergweg. Gedurende een 5-tal km zullen we kunnen 
genieten van wijdse panorama’s, heerlijke berg- en boslucht, mooie bloempjes en paddestoelen 
langsheen de weg. Kortom genoeg afwisseling om de wandeling boeiend te houden. Maar toch … 
ondanks de afwisseling, de afleidende gesprekken en gezellige babbeltjes onderweg wordt het voor 
een paar van de reisgroep wat te zwaar. Net doordat het gans de tijd door dalend is, begint Noël last 
te krijgen aan de voeten; Christine heeft last in de knieën. Een bank in het gras biedt Noël even 
verlichting: schoeisel en kousen uit en de voetjes wat afkoelen in het frisse gras. Ze besluiten beiden 
het wat rustiger aan te doen en sturen de rest van de groep voorop. Tegen het moment dat wij bijna 
beneden zijn gekomen worden we voorbijgereden door een Oostenrijkse monovolumewagen. 
Vanachter de ruiten wordt er naar ons gezwaaid en teken gedaan dat er drie in de wagen zitten. We 
hebben zowaar ‘deserteurs’! De vriendelijke Oostenrijkers hebben ze een lift aangeboden en zo zijn 
de achterblijvers nu nog voor ons beneden. Het was een avontuur waar iedereen van genoten heeft. 
Moe, maar o zo voldaan, komen we weer aan ons hotel. Even opfrissen en kan het je verwonderen 
dat bij het avondeten er bij waren die een extra portie niet afgeslagen hebben en dat er achteraf nog 
een glaasje gedronken werd? 

Dag 3 – Even rustig aan. 

We hadden voorzien om enkele kortere wandeling in de buurt van het dorp te doen; o.a. “Hörbiger-
hof” was een vooropgestelde locatie. Helaas zijn er deze morgen er enkele wakker geworden met 
stramme spieren. We passen het programma dan maar even aan. Enkele dames houden het in de 
voormiddag op wat handwerk, een paar heren zien het terrasje van de ‘Sollererwirt’ dan weer als 
een mooi doel en de doorzetters trekken de wandelschoenen aan om de Sollererkogl rond te gaan. 
Zij genieten dan alvast weer van andere nieuwe uitzichten en kunnen mooie prentjes schieten voor 
het fotoalbum en de familie thuis. Tegen 11u30 komen we weer samen bij de halte van de “Bummel-
bahn” (het toeristisch treintje). Vandaag zal het ons naar een van de andere dorpjes van de Wild-
schönau brengen: Oberau. De meeste deelnemers nemen de gelegenheid te baat om wat aankopen 
te doen. Vooral Erik is daar dringend aan toe, want die was zijn shampoo thuis vergeten en ondanks 
dat hij niet (meer) beschikt over een weelderige haardos, houdt hij toch graag zijn haartjes (of is het 
misschien die glimmende hoofdhuid die er tussenuit  priemt) in goede gezondheid. Iedereen loopt in 
kleine groepjes door het dorpje. Men vindt al vlug een aangenaam terrasje waar men een kleinigheid 
kan eten. De echte doorzetters mikken nog op een extra wandeling voor hun palmares. Zij trekken 
nog zowat twee uur uit om de “Zauberwinkel” te verkennen. Het landschap heeft de naam terecht 
gekregen: een betoverend feeëriek stukje Wildschönau ontplooit zich voor onze ogen. Tegen drie uur 
zijn we weer aan ons “Bummelbahnstation”. Eigenlijk zouden we best wel wat langer willen blijven, 

maar helaas laat de uurregeling en ritten-
schema van het treintje ons dat niet toe. 
Het maakt wel dat we reeds om halfvier 
terug aan onze verblijfplaats zijn en het 
meteen de gelegenheid biedt om wat van 
de geschiedenis te gaan opsnuiven. In ons 
verblijfdorp Thierbach kan je nog steeds 
terecht in een kroeg waar zowat 200 jaar 
geleden (om precies te zijn in 1809) een his-
torisch feit plaatsvond. Majoor Speck-
bacher deed er een oproep naar het volk 
om de Beierse bezetting een halt toe te 
roepen. Dat gebeurde in de gelagzaal waar 

Wat drinken in de Speckbacherstube 



we onze stappen nu heen richten. Het historisch kader is gedurende die twee eeuwen netjes 
bewaard gebleven: de zitbanken zijn er uitgesleten, de tafel is gladgeschuurd van de vele armen die 
er in al die jaren al overheen gestreken hebben. De typische tegelkachel uit de regio is er al een 
stukje verzakt, de originele klaptafel waar de oproep neergeschreven werd hangt er nog steeds tegen 
de muur. De oude houten wanden brengen een sfeer van gezelligheid over op ieder die er binnen 
komt. Het is ook een uitgelezen plaats om eens te proeven van een ‘jagerthee’ en al is dit eigenlijk 
een drankje dat meestal op koude winterdagen genuttigd wordt, vinden wij het toch al fris genoeg 
om het eens te wagen. Zelfs Erik die eigenlijk nooit thee drinkt, laat zich verleiden en weet het best 
te appreciëren. Het is zelfs zo dat wanneer de kan met jagerthee leeg is, hij de eerste is om voor te 
stellen er nog een te bestellen … 

Vandaag is er nog een avondactiviteit voorzien. Het is in ons hotel-restaurant de rustdag en we zullen 
het avondmaal ergens anders nemen. Daarvoor trekken we naar Mühltal.  Onze gastheer heeft voor 
ons gereserveerd bij een collega waar elke woensdagavond de plaatselijke muziekkapel komt spelen. 
Buiten een grillbuffet worden we dus ook nog getracteerd op een avondje muziek. De ‘Musik Blaska-
pelle Mühltal’ weet heel entertainend te spelen en brengt een gamma van bigbandmuziek, moderne 
liedjes en operettewijsjes. Het wordt na tienen vooraleer de laatste bisnummertjes gespeeld zijn en 
een half uurtje later zoekt ieder dan zijn kamer op in het hotel. 

Dag 4 – De glasstad Rattenberg 

Rond tien uur rijden we met de wagens naar beneden om via Wörgl naar Rattenberg te rijden. Rat-
tenberg is het kleinste stadje van Oostenrijk. Met zijn nog geen 500 inwoners is het qua bevolking 
inderdaad het kleinste stadje. Het kreeg zijn stadsrechten in 1393. Ook qua oppervlakte scoort 
Rattenberg niet, echter wel wat de glasindustrie betreft! We vangen ons bezoek aan bij de stads-
poort waar we even terugblikken op het ontstaan en de geschiedenis van Rattenberg. Wie mocht 
denken dat de naam te maken heeft met de eerder ongewenste knaagdiertjes heeft het fout en zelfs 
voor wie er het woord “rad” in ziet, zit op het verkeerde spoor. Je moet de naamgeving gaan zoeken 
in het geslacht dat er jaren lang geleefd heeft: de Raptones. Het was Tarolt Raptone die er zijn naam 
aan gegeven heeft: Ratolts berg, nadien verbasterd tot Rattenberg. We trekken het autovrije cen-
trum door (eigenlijk is het maar één straat) om een bezoek te brengen aan de ‘Nagelschmiedhäuser’. 
De huisjes zijn gebouwd omstreeks 1200. Vandaag de dag kan je er nog altijd zien hoe het leven er 
zich dan afspeelde. In het benedengedeelte, uitgehouwen in de rotsen, smeedde men nagels, soms 
tot 50 cm lange exemplaren. Een gids geeft ons een woordje uitleg bij de indeling van de kamers en 
de oude meubels die er te bezichtigen zijn. De fijnste kamer om te bezoeken is de oude zitkamer. 
Naast de gebruikelijke uitleg over het hoe en waarom, staan er ook een reeks streekprodukten die ze 
vakkundig weet aan te prijzen. Vooral de obstlers en diverse likeuren kunnen de interesse van de 
groep wegdragen. Het wordt nog beter wanneer de gids ons uitnodigt op een proeverij! 

Onze volgende halte brengt ons naar de ruïne van het ‘schloss’ waar de oude Raptones gewoond 
hebben en een zekere Wilhelm Biener er letterlijk een kopje kleiner werd. Al is er van het oude slot 
nog weinig te zien buiten een donjontoren, het biedt toch een prachtige gelegenheid om van daaruit 
de stad te overschouwen.  Via een wandelpad komen we weer beneden in de stad terecht. De kerk is 

ingebouwd tussen de huizen en slechts bereikbaar 
via een steegje met trappen. Het middenschip van de 
kerk is in twee delen opgetrokken: een deel voor de 
burgers van de stad en het andere deel voor de 
mijnwerkers die in de streek werkzaam waren. 
Ondertussen is het bijna dertien uur geworden en 
dus tijd om even de innerlijke mens te versterken. 
Daarvoor trekken we naar het ‘Brauhaus’. Dit 
etablissement kan er prat op gaan dat de zaak 
gevestigd is in een van de oude originele huizen van 



de stad. In de gelagzaal zit je nog onder de gewelven die de tand des tijd goed doorstaan hebben.  
Het bier dat je er drinkt komt uit hun eigen productie en is – zelfs voor Belgen – goed te pruimen. Op 
de kaart vind je enkel gerechten met plaatselijke producten, typisch Tiroolse kost, maar wel lekker.  
Ook de dranken volgen die trend: je kan er een bierlikeur, almdudler, bessensap of Oostenrijkse 
wijnen drinken, maar een collaatje zoek je er tevergeefs. Na de maaltijd trekken we weer de stad in, 
eerst naar het Augustinermuseum. De oude Augustinus-abdij heeft een massa kunstvoorwerpen 
ondergebracht in de zalen en gangen. Dat op zichzelf is al 
een bezoekje waard, maar nog unieker is dat je op de 
zolderverdieping prachtig kunt zien hoe de oude gewelven 
opgebouwd werden. In de toren kan je ook nog het oude 
klokuurwerk bezichtigen en loop je zo langs de 
kerkklokken om vanuit de galmgaten een mooi overzicht 
te krijgen over de omgeving. Van daaruit gaan we op weg 
naar de galsblazerij. Uiteindelijk was dit toch wel ons doel 
in Rattenberg als glasstad. In de winkelstraat vind je heel 
wat winkels waar je glaswerk in alle vormen en kleuren 
kan kopen. De belangrijkste is wel het huis Kisslinger waar 
nog steeds  dagelijks ambachtelijk talrijke glaskunstwerken 
gemaakt worden:  het blazen van het glas en het in vorm 
brengen van de glasmassa gebeurt er nog voor je ogen en 
een gids geeft graag een woordje uitleg. Eens het glas 
gekoeld is, komt het in de handen van andere ambachtslui. 
Enkele daarvan specialiseerden zich in het beschilderen 
met speciale glasverf. Anderen zitten met een onge-
looflijke precisie glas te slijpen met sierlijke motieven (zelfs 
met motieven en namen op verzoek van de klant). De 
kunstig geslepen glaswerkjes vinden over de ganse wereld 
hun weg naar de koper en gebruiker.   

Om de dag af te sluiten nemen we nog even plaats op een terrasje om een koffietje te drinken en  
dan de wagens in om de goede dertig km naar ons verblijf weer aan te pakken. Na het avondeten 
met als hoofdschotel reegebraad, zetten sommigen nog eens de grijze hersencellen aan het werk in 
een spelletje rummikub. Anderen zien meer heil in het lezen van een boek of maken nog een evalu-
atie van de dag bij een van de streekdrankjes. 

Dag 5 – Geen goed weer vandaag! 

Als we vrijdag de ogen openen moeten we vaststellen dat de weergoden ons vandaag in de steek 
gelaten hebben. Tot vandaag mochten we steeds rekenen op droog weer met regelmatig een zonne-
tje en blauwe lucht. Vandaag dus niet. Een fijne miezelregen geeft de bergen een eerder troosteloos 
uitzicht. Onze wandeldag naar de Schönangeralm mogen we afschrijven: het is geen weer om een 
ganse dag buiten te lopen. Dus bij het ontbijt maar vlug het programma wat aanpassen.  We kunnen 
beter maar een stadsbezoek doen en mikken daarbij op Kufstein, de hoofdplaats van het ‘Bezirk’. Een 
uurtje later staan we geparkeerd aan de ruime parking aan de voet van de vesting. De heren zullen 
zich vandaag opofferen en de dames achterna lopen in de winkelstraat. Terwijl de dames nagaan of 
er koopjes te doen zijn (en die zijn er nog ook), hebben de mannelijke groepsleden toch iets meer 
oog voor de mooie gevels. Het oude stadsgedeelte heeft nog prachtige smalle straatjes waar het 
woord nostalgie met hoofdletter mag geschreven worden.  Na de middag is er enige weersverbete-
ring en besluiten we toch nog even op de terugweg naar de Schönangeralm te rijden. Kunnen we de 
wandeling niet doen, we hebben zeker de gelegenheid om een indruk op te doen van dit wandelpa-
radijs. Ondanks het slechte weer  ziet iedereen toch wat een potentieel dit gebied heeft om hier een 
dag door te brengen: wandelwegen naar ieders mogelijkheden van vlak tot behoorlijk stijgend, een 



kaasmakerij voor diegene die liever geen wandeling maken en een restaurant met een groot mooi 
terras voor wie lui wil genieten van de uitzichten. Overal om ons heen staan de koeien op de almen. 
Ze verzamelen hier om morgen deel te nemen aan de “Almabtrieb”. Meteen gaan bij de deelnemers 
de eerste stemmen op om volgend jaar terug te komen. Alles is tot vandaag goed meegevallen en de 
streek biedt nog heel wat mogelijkheden om volgend jaar nog eens een weekje hier te verblijven…   

Dag 6 – De  Almabtrieb! 

Eigen aan de bergwereld is het naar beneden brengen van het vee op het einde van de zomer. De 
dieren die een ganse zomer op de almen gestaan hebben komen naar beneden om de winter in de 
stallen door te brengen. Het terugkomen naar de stallen gaat sedert vele jaren gepaard met een 
feestelijk gebeuren waarbij de koeien met bloemen getooid worden. Dit is een feest dat we zeker 
niet mogen mislopen en dus zijn we tegen de middag afgezakt naar Auffach waar de dieren van de 
Schönangeralm naar beneden komen. Als wij er aankomen zit de sfeer er al goed in. De ‘Musikkapel-
le Auffach’ heeft zich al opge-
steld om hun rondgang in het 
dorp te maken en blaast er al 
aardig op los. Ze zijn in uit-
gangskledij: de heren met de 
‘lederhose’  en de dames in de 
typische ‘dirndl’. Helemaal 
vooraan lopen de dames die uit 
het tonnetje dat ze meedragen 
obstler serveren. De muziek 
werkt ook aanstekelijk want 
Rudy De Coorde geeft er zo-
waar een dansvoorstelling met 
en rond zijn wandelstok. Het 
lijkt wel een beetje op de scene 
uit ‘Singing in the rain’ maar 
dan zonder de regen want vandaag kunnen we rekenen op een stralend zonnetje. De parkeerplaats 
aan de kabelbaan is ingenomen door verkoopstalletjes allerhande. Ook langsheen de weg zijn her en 
der tafels buitengezet en worden de streekproducten aangeboden. Honing, kaas, vleeswaren, 
houtsnijwerk, drankjes, handgemaakte sieraden, kruidenzakjes, brood, …  Je krijgt er meteen een 
overzicht van wat er in de streek nog artisanaal bereid wordt of wat er aan creatieve ideeën bij de 
plaatselijke bevolking leeft. Tussen dat alles verschillende podia waar duo’s, trio’s en bands hun 
beste beentje voorzetten om zowel de plaatselijke bevolking als de vele toeristen muzikaal te 
bekoren. En ze lukken er zeer goed in! En toch zijn het niet deze mensen die vandaag de hoofdrol 
mogen vertolken. Dat zijn de boeren die hun vee door de straten terugbrengen naar de stallen. 

Grotere of kleinere groepen koeien lopen 
als in een optocht doorheen de straten. 
Aan de nek hangen de koebellen die bij 
het bewegen een vrolijk geklingel voort-
brengen. Op de kop zijn prachtige bloem-
stukken vastgemaakt of kunstig handbe-
werkt leder dat de herkomst van de die-
ren aangeeft. Telkens je in de verte het 
belgerinkel hoort, zie je de massa langs-
heen de kant van de weg gaan staan, de 
fototoestellen en filmcamera’s in aan-
slag. Overal om je heen hoor je het geklik 
en gezoem van de beeldopnameappara-



tuur en de “oohs” en de “wauws” geven aan hoe gewaardeerd het spektakel wordt. Wij vormen geen 
uitzondering op de aanwezigen. Ook bij ons heeft de fotokoorts toegeslagen: zoveel moois moet op 
de gevoelige plaat vastgelegd worden en nu iedereen toch over een digitaal fototoestel beschikt 
komt het op een prentje niet meer aan. Noël wil enkele close-ups maken en treedt daarom wat 
verder de weg op, dichter bij de koeien. Gevaarlijk is het niet, want de koeien schijnen aan dit 
spektakel gewend te zijn: ze blijven er rustig en onverstoorbaar bij en vervolgen hun weg naar de 
stal. Dat het niet helemaal gevaarloos is blijkt wanneer Noël in ons groepje terugkeert: hij heeft op 
de broek merkwaardige bruine spatten en ook Eriks schoenen vertonen gelijkaardige sporen … 

Tussen al die koeien en hun begeleiders 
lopen er af en toe ook nog enkele 
personen  die nog een beeld ophangen 
van hoe het vroeger was. De veehoeder 
trok dan de bergen in met zijn dieren en 
droeg op de rug een houten ransel mee 
waar potten en pannen aan bevestigd 
waren zodat hij gedurende de zomer-
periode ook boven op de almen zijn 
potje kon koken. Het mag duidelijk 
wezen dat we te gast zijn op een groot 
folkloristisch gebeuren van de streek. 
Rond veertien uur zijn alle koeien van de 
straat verdwenen en de toekijkende 
massa langs de weg heeft zich nu 

verplaatst naar de terrasjes waar gegeten en gedronken wordt.  Ook wij voelen ons daartoe 
aangetrokken en tussen het eten en drinken in is iedereen het erover eens dat dit schouwspel iets is 
wat je bij ons niet meer kan meemaken. Het heeft op ons een onvergetelijke indruk nagelaten en het 
idee om de reis volgend jaar nog eens over te doen komt naar boven. We lopen nu het dorpscentrum 
in om langs de standjes te floreren. Muziekbandjes fleuren nog steeds alles op met vooral de 
typische “Volksmusik”. Het feest zal hier lang nog niet ten einde zijn en als we op een affiche lezen 
dat het optredend orkestje zal spelen tot twee uur in de morgen weten we dat we door te kiezen 
voor vervoer met de ‘Bummelbahn’ veel te vroeg zullen moeten terugkeren. De laatste rit naar 
Thierbach vertrekt immers al rond vijftien uur. Volgend jaar moeten we dus zeker naar een andere 
oplossing voor het vervoer zoeken, eentje waarbij we zelf uitmaken wanneer we het feestgedruis 
willen verlaten.  Misschien moeten we het treintje gewoon inhuren voor ons groepje alleen. Als er 
volgend jaar nog enkele senioren meer zich aansluiten bij ons groepje moet dit best een haalbare 
kaart zijn. Tijdens de terugrit naar het hotel worden er nog plannen gesmeed om de avond nog 
aangenaam door te brengen. Noël ziet een avondje in de ‘Speckbacherstube’ nog wel zitten en Erik 
die geen thee lustte, wil wel nog eens de jagerthee drinken. Thérèse wil ook de jagerthee proeven. 
Meer nog, ze wil  trachten om de cafébaas het recept van zijn ‘thee’-bereiding te ontfutselen. Even 
na het avondeten trekken we dus naar de Speckbacherstube. Als we de gelagzaal willen binnen gaan 
merken we tot onze ontstentenis dat er een bericht opgehangen is dat de ‘Gastzimmer’ vandaag 
gesloten is wegens een feestje van een besloten gezelschap. We staan beteuterd naar het bericht te 
staren. De deur staat nochtans uitnodigend open, gasten zitten binnen in het lokaal. Ze moeten de 
ontgoocheling op ons gezicht kunnen aflezen hebben want één spreekt ons aan en nodigt ons uit om 
toch binnen te treden. Het blijkt dat het ophangen van het bericht een grapje was. De gasten die in 
de stube al aanwezig zijn vormen een groepje volwassen gitaarstudenten. Twee gitaarleraars, één 
voor de klassieke gitaar en één voor de flamencogitaar hebben hier hun studenten gedurende een 
weekje getracht de knepen van het gitaarspelen bij te brengen. Ze komen allen uit Duitsland en het is 
voor hen vandaag hun laatste avond.  We zullen dus toch nog eens van de jagerthee kunnen genieten 
en bovendien worden we door de studenten ook nog een vergast op hun gitaarmuziek.  De ene is al 
meer dan de andere gevorderd in het gitaarspel, maar wanneer de studenten hun leraars 
aanmoedigen om ook eens te spelen krijgen we nog een paar mooie stukjes muziek voorgeschoteld.  

De boer met de houten ransel op de rug 



Al vlug zijn we aan het verbroederen en  aangezien wij geen muzikale tegenprestatie kunnen bren-
gen, besluiten we dan maar om onze muzikanten een rondje te betalen. Zij houden het op een 
biertje en wij – wat dacht je – bestellen nog maar eens twee halve liters jagerthee. Leo, de cafébaas, 
vindt het waarschijnlijk ook fijn dat er zo verbroederd wordt want als hij onze bestelling brengt staat 
er naast de twee halve liters nog een extra kleiner kannetje gratis. Hij had wat te veel gemaakt en 
aangezien de jagerthee in de zomerperiode niet zo veel gedronken wordt, heeft hij het maar 
toegevoegd aan onze bestelling. Het geeft Thérèse de gelegenheid om naar het recept te informeren 
en waarachtig ze krijgt het van onze Leo te horen.  Een vierde van de drank is zwarte thee, één vierde 
is rode wijn, één vierde obstler en één vierde rum. Alles goed verwarmen, een beetje suiker en  een 
paar kruidnagels toevoegen. Plotseling begrijpt Erik waarom hij deze thee wel lust … En al is het dan 
een winters drankje, we schenken nog eens in en laten het ons ook op deze nazomeravond toch 
smaken. 

Dag 7 – De Kundlklamm 

De week is voorbij gevlogen. Toen we deze morgen opstonden besefte iedereen plots dat het reeds 
onze laatste dag was. En de weergoden willen het nog pijnlijker maken want Thierbach ontwaakt 
onder een stralende zon. In de ontbijtruimte stellen we vast dat er boven de ‘stammtisch’ ballonnen 
en vlagjes aangebracht zijn. Wil men ons hier al uitwuiven? Via Melanie, de dienster in het restaurant 
die er vandaag ook op zijn zondags bij gekleed gaat met dirndl en alle toebehoren, wordt het 
mysterie even later al opgelost: de oudste dochter van de hoteleigenaars, Sophia, is jarig. Ze wordt 
vandaag zeven jaar. Niet alleen Sophia blijkt jarig te zijn vandaag want even later zien we dat mama 
een geschenkje in ontvangst mag nemen. Moeder en dochter verjaren op dezelfde datum! Na ons 
ontbijt rijden we met de wagen naar Mühltal waar de toegang tot de Kundlklamm zich bevindt. We 
parkeren de wagens in de vallei en vertrekken van hieruit te voet om de wandeling doorheen de 

kloof te maken. Naarmate we vorderen op 
weg zien we de flanken van de vallei 
dichter naar elkaar komen. Geen weidse 
uitzichten meer maar langs weerzijden 
rotsformaties die bijna loodrecht de hoogte 
ingaan. De natuur is hier overweldigend. Je 
voelt je als mens hier letterlijk klein. Het 
pad loopt vrij vlak langsheen het riviertje. 
Het geluid van het bruisende water is alom. 
Heel wat kleinere watervalletjes bereiken 
via de rotsen het rivierje. Vanop de brug-
getjes die over de rivier aangelegd zijn 
krijgen we mooi zicht op het geweld waar-
mee de stroom zich een weg baant tussen 
de rotsen, de rotsen in het water glad 
schuurt en aan de zijkanten de wanden 
uitschuurt. Steeds opnieuw brengt elke 
bocht van de rivier een nieuw beeld dat het 
fotograferen waard is. De weg kronkelt zich 
langsheen de rotsformaties en soms moe-
ten we door een tunnel onder de rotsen 
door. Zonder het echt te beseffen hebben 
we al een dikke vijf km afgelegd en komt 
het eind van de kloof in zicht. Net op het 
punt waar het weer wat breder wordt 
heeft een wakkere zelfstandige een zaak 
neergepoot: een aangenaam cafeetje met 



een ruim terras erom heen. Ideaal voor ons om even bij te tanken en wat onder de kiezen te 
stoppen. De oudsten zien in dit terras het eindpunt van de wandeling, maar de anderen willen gans 
de kloof door tot waar ze kunnen uitzien over het stadje Kundl. Het levert hen nog een wandelingetje 
van een halve km op en een schilderachtige overdekte houten brug die stamt uit 1914. Het biedt ook 
de gelegenheid om iets meer te weten te komen over de verschillende gesteenten die in de kloof 
aanwezig zijn. Grote stenen werden deels geslepen zodat je een mooi zicht hebt op het natuurlijke 
uitzicht en hoe mooi de bewerkte vorm kan gebruikt worden voor de bouw of als basismateriaal voor 
kunstvoorwerpen. Je kan er zelfs je eigen verzamelde stenen netjes laten slijpen om er later zelf 
creatieve juweeltjes van te maken.  We keren op onze stappen terug naar het café met terras om er 
samen met de rest van de groep iets te eten. De meeste kiezen hier voor een versgemaakte 
erwtensoep en de bestelling is nog maar net opgenomen als men zich al begint voor te stellen welke 
gevolgen de erwtensoep straks zal hebben op de terugweg. De erwtensoep heeft zich op de 
terugweg niet gemanifesteerd, maar zorgde er wel voor dat er gelachen werd wanneer er eens 
iemand even achterop geraakte om foto’s te maken en die dan even later weer bij het groepje 
aansloot. Terug bij de wagens aangekomen besluiten we om nog even door te rijden naar Niederau. 
Ik wil de groep nog even laten zien welke mogelijkheden er daar nog liggen voor een volgend verblijf. 
Via de Markbachjochlift kunnen we daar boven op de bergkam ook nog tal van wandelingen maken. 
Vandaag hebben we er geen tijd meer voor, maar afspraak met dit gebied maken we zeker in de 
editie van 2011. We worden er wel nog getrakteerd op een schouwspel van een paraglidersclub die 
duosprongen uitvoeren en tijdens hun vlucht naar beneden halsbrekende toeren uithalen. Goed om 
naar te kijken, maar niemand voelt zich geroepen om het zelf uit te testen…  Nee we houden het 
liever op een kleine wandeling in het dorp en een tas koffie met een gebakje in het Austriacomplex 
om nadien rustig de terugweg naar ons hotel aan te vatten.Na het avondmaal wordt het een 
verzamelen van het gemaakte fotomateriaal. Alle foto’s worden samengebracht op mijn computer. 
Uit alle beelden die gemaakt werden zal ik trachten een samenhangende presentatie te maken die 
wellicht bij een van de seniorensamenkomsten kan gepresenteerd worden. Het voorstel om volgend 
jaar opnieuw naar de Wildschönau te trekken ligt op tafel: wat we meegemaakt hebben was goed, 
wat we nog niet gezien hebben prikkelt de zinnen om weer te keren. Het groepje “proefkonijnen” is 
het unaniem eens: ook onze andere senioren moeten de kans krijgen om dit eens mee te maken. Ik 
weet dus wat me te doen staat: informatie verzamelen om nieuwe data vast te leggen in het kader 
van de almabtrieb, contacten leggen om na te gaande of we het toeristisch treintje kunnen 
vastleggen naar onze wensen van uurregeling, een presentatie van de foto’s samenstellen, een 
reisverslag opmaken voor het Virbotijdschrift…   Het zal zeker nog niet voor morgen zijn want dan 
hebben we de terugreis voor de boeg! 

 

Rudy Sterck 


