KÖNIGSLEITEN AKTUELL
Van de redactie
Beste leden van de Almdorfverein,
Een allesomvattende strategie voor de verdere
ontwikkeling van Königsleiten ontbreekt. Het gaat
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het Staatsbosbeheer en de neringdoenden willen
uitnodigen. Maar ook uw mening over de toekomst
van Königsleiten stellen wij op prijs. Neemt u
s.v.p. contact met ons op.

erom, de toekomst van ons dorp veilig te stellen, -

Al met al valt er weer veel nieuws te melden in en

niet alleen voor alle eigenaren van een tweede

rondom Königsleiten en de Almdorfverein. Lekker

huis, maar ook voor de dorpsbewoners zelf. Na

lezen !

jarenlange stilstand zijn de Königsleiten Bergbahnen ons voorgegaan: de Dorfbahn is gebouwd !

Het bestuur van de Almdorfverein Königsleiten
wenst u een ontspannende zomer toe.

En nog deze winter moet de stoeltjeslift "Königsleiten 2000" door een moderne Gondelbahn
vervangen worden; deze zal dan tot de top voeren.
Waterbassins voor de sneeuwkanonnen zullen er in

TERUGBLIK OP HET WINTERSEIZOEN
2010/2011

de daarop volgende winter niet alleen voor
gelegen hellingen de pistes perfect kunnen worden

Het eerste seizoen van onze nieuwe
Dorfbahn

geprepareerd, maar ook, dat zij 's zomers een

Het eerste seizoen in het bestaan van de Dorfbahn

attractie vormen.

was voor de Liftgesellschaft niet alleen in

moeten zorgen, dat ook op de naar de zonzijde

Deze strategische aanpak ontbreekt momenteel

economisch opzicht zeer succesvol, maar het heeft

nog, waar het het dorp Königsleiten betreft. Wat

heel Königsleiten een onschatbare winst aan

we nodig hebben, is een oplossing voor de straten

imago opgeleverd. Eindelijk zijn de stemmen

en wegen, waarmee de Gemeente haar plichten

verstomd van de overigens serieus te nemen critici

tot de ontsluiting van het dorp nakomt. Dat houdt

in ons dorp - die ook via allerlei internetfora hun

in een duurzame, zoveel mogelijk aan de natuur

stem lieten horen - . Ons dorp beschikt nu over een

aangepaste verdere ontwikkeling van het dorp, die

lifttechniek, die, in vergelijking met andere

blijvend ten goede komt aan de bezitters van een

oostenrijkse skigebieden, zijn weerga niet vindt.

tweede woning, aan de dorpsbewoners zelf en

Aan het einde van dit traject bestaat nu een

daarmee aan de Gemeente. Het RaumEntwick-

evenwicht tussen onze optimale situatie met de

lungsKonzept (REK), zoals dat voor Königsleiten

altijd al voortreffelijke en perfecte pistes

gedacht is, en ook de individuele initiatieven van

enerzijds, en anderzijds vormt dit de harmonie

de Königsleitner middenstandsbedrijven zijn

met het snelle en comfortable transport vanuit het

daarvoor niet voldoende. Er moet aan concrete

midden van het dorp tot in het hart van ons

plannen voor het "wat en hoe" en aan de

skigebied. In vergelijking met het vorige jaar is dan

financiering gewerkt worden. Het moet een

ook van een aanzienlijke stijging in het aantal

uitdaging worden voor de politiek en het

vervoerde personen sprake. Nauw daarmee

gemeentebestuur. Wij willen dit thema graag op

verbonden is de stijging van het aandeel van het

een zakelijke manier aan de orde stellen. Daarom

totale vervoer in het gebied van de gehele Zillertal

hebben wij voor de verdere ontwikkeling van

Arena, want: er zal nauwelijks een gast zijn die,

Königsleiten een openbaar forum gepland,

van Zell am Ziller komend, via Gerlos gaand en tot

waarvoor wij de gemeenteraadsleden van Wald,

Krimml skieënd, zich natuurlijk de fantastische
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belevenis van onze Königsleitener bergwereld als

Alles met alles bestaat er alle aanleiding tot

zijnde het hoogst gelegen in de Arena, zal willen

vreugde en dankbaarheid aan de Liftgesellschaft,

laten ontgaan.

die ons dorp een onschatbare impuls verschaft

Naast deze opsomming van feiten valt zeker nog te
noemen de minstens zo belangrijke duur van het
transport: vroeger deed de stoeltjeslift er 15
minuten over om een hoogteverschil van 500 meter
te overbruggen, nu doet de Gondel er slechts 8
minuten over bij een hoogteverschil van 650 meter
! En dit alles in comfortabele, verwarmde cabines
met een schitterend uitzicht. Menigmaal heb ik
opgevangen, dat er mensen waren, die bijna
geneigd waren om, aangeland bij de uitstapplaats,
eenvoudigweg te blijven zitten om de blik op
die indrukwekkende bergwereld te verlengen door
het rondje nogmaals te maken. Ook mag niet de
enorme flexibiliteit onvermeld blijven, die ons de

heeft voor een succesvolle toekomst. Eindelijk
kunnen wij allen weer met een goed gevoel en ook
met gepaste trots wintersportvrienden bij ons
uitnodigen en daaraan nog meer voldoening en
vreugde in Königsleiten beleven. En ook in de
zomer kunnen nu behalve de bergklimmers
eindelijk ook de minder sportieve gasten onder ons
binnen slechts 8 vreugdevolle minuten op bijna
2300 meter hoogte belanden en daar in de zon van
hun capuccino-met-melkschuim met daarbij
Sachertaart met slagroom genieten..... En
tegelijkertijd kunnen zij de blik richten op de met
sneeuw bedekte bergtoppen, die de Alpen aan
deze en de andere kant met elkaar verbinden.(JB)

situering van het Mittelstation biedt onder alle
weersomstandigheden: of het nu gaat om harde
wind boven, of weinig sneeuw beneden, of dat er

Kleine sneeuw- en lawinecursus

sprake is van mensen, die voor het eerst vanuit het

19 maart 2011 – Het is zaterdagochtend 10 uur. Het

dorp de Gondel nemen, of als het gaat om skiërs,

is hondenweer. Bij het Bergstation van de Dorfbahn

die op en af gaan - iedereen kan eruit halen wat

worden we ontvangen door dichte mist. De top van

erin zit.

de Königsleiten is niet te zien. Gisteren is er nog

In eerste instantie stonden vele gasten nog
dikwijls zeer kritisch en gereserveerd tegenover de
moderne uitstralingvan de architectuur; ze
moesten zichzelf ervan overtuigen. Vooral ook als

30 cm natte sneeuw gevallen: lawinewaarschuwing
fase 3.
Ontmoeting bij het
Talstation

het gaat om het niet gangbare, doch uiteindelijk
toch fantastische open en transparante
Bergrestaurant "Gipfeltreffen". Deze omstandigheid
laat de blik dwalen over het ogenschijnlijk nabije
panorama van het hooggebergte, van de
Alpenhauptkamm in het zuiden naar de tot
overpeinzingen leidende Mühlachalm in het
noorden, om van de bovengemiddelde
horeacakwaliteit zonder de hectiek, die het
zelfbedieningssysteem oplevert, maar helemaal te
zwijgen......
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Op de ontmoetingsplaats treffen we Hans en Toni
aan, berggidsen van de Skischule Obermoser.
Ideale omstandigheden om ons, leken die we zijn,
de gevaren die lawines in het Alpenterrein met
zich kunnen meebrengen, bij te brengen, zeggen
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ze beiden. Ongeveer twintig deelnemers telt het

Enkele jaren geleden heeft dit helaas geleid tot

gezelschap. Enkelen daarvan zijn aankomende

een lawineongeval met dodelijke afloop, ondanks

skileraren. Door dichte bewolking skieën we naar

het feit, dat mensen van de reddingsdienst snel ter

de Panoramaalm. Uitrusting en theorie staan eerst

plekke waren. (Ons leek deze helling volkomen

op het programma, ondersteund door

ongevaarlijk toe).

videaopnames.

Wij zijn allemaal niet alleen onder de indruk, maar

Zij laten ons zaken zien als scheppen, sondes,

hebben ook wat meer geleerd over de alpine

zoekapparatuur, ja zelfs airbags. Vervolgens

gevaren in de sneeuw buiten de geprepareerde

komen de lawinecursus, de lawine-alarmdienst en

pistes en we zullen ons zeker beter voorbereiden

natuurlijk de beste reddingsmethodes aan de orde.

en uitrusten, als we kiezen voor skieën buiten de
pistes. Stelregel daarbij is, dat we eerst bij de

Voorbereidingen

Lawine Waarschuwings Dienst informeren, of
mogelijk lawinegevaar bestaat, dat we nimmer
alleen skieën en ons van goede uitrusting voorzien.
(Informatie verkrijgbaar bij onze skischolen in
Königsleiten). Voorts: eventueel een ervaren
Bergführer te raadplegen en in geval van twijfel af
te zien van afdaling op ongeprepareerde terreinen.
(MF)

Daarna skieën we via het gebied van de
Hochalmkar naar de afdaling "Königsleiten 2000".
Het weer heeft voor ons intussen een lichte

Hartelijk dank nogmaals aan Hans en Toni en de
Skischule Obermoser.

verbetering in petto. Hans en Toni delen het
gezelschap in twee groepen en vertellen ons over
de temperatuurverdeling, laten ons de
sneeuwlagen zien en de korreligheid van de

NIEUWS VAN DE ALMDORFVEREIN
Nieuw in het bestuur: Josef Bräu

sneeuwkristallen, en zij wijzen op de gevaren, die

Sinds de algemene vergadering 2010 telt ons

men kan oplopen als er sprake is van sterk

bestuur een nieuwe collega: Josef Bräu. Graag

overhangen van de sneeuw. Hans doelt op de

stelt hij zich in deze rubriek aan u voor .

zuidelijke helling van de Müllachgeier, die
herhaaldelijk door skieërs, die andere routes
kiezen, genomen wordt.

Ik ben van het jaar 1966 en voel me in Königsleiten
sinds 1970 thuis, dus vanaf
mijn vierde levensjaar,

De deelnemers
in actie !

oftewel sedert 40 jaar.
Toen boden zich nog zoveel
interessante perspectieven
aan in en naar Königsleiten
toe; met enige weemoed
denk ik vaak terug aan die vroegere tijden en
dikwijls ook kan ik me verheugen op de huidige
vooruitgang. Daarbij trekt me Königsleiten
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zodanig, dat ik er gemiddeld wel 10 - 20 maal per

wand van het kantoor van de Verkehrsverein.

jaar kom en vooral in de winter wel bijna

Mocht u ons iets willen mededelen of sturen, dan

wekelijks.

kunt dit te allen tijde daar in de bus doen - graag

Ik ben getrouwd met Margit. We hebben twee

ook berichten over wat u hebt beleefd of ervaren,

kinderen (10 en 13), die uiteraard al met drie jaar

en nieuwigheden. Wij lichten deze postbus

op de skies stonden en sindsdien minstens even

regelmatig.

(ER)

enthousiaste "Königsleitner" zijn.
Mijn beroep is advocaat en procureur, in Ingolstadt. Ik ben pas in 2009 ook lid geworden van de

NIEUWS VAN DE LIFTGESELLSCHAFT

In onze vereniging wil ik er vooral naar streven,

Gebruiken en genieten tegelijkertijd:
over het ontstaan van een wateropslag
ten behoeve van de sneeuwkanonnen

een atmosfeer te scheppen die het gevoel van

Tijdens de op 31 maart 2011 gehouden vergadering

"thuis komen" respectievelijk "thuis zijn" versterkt.

van de vennoten van de Königsleiten Bergbahnen

Dus aan de ene kant om daar steeds rust en

werd besloten, een bekken voor de opslag van

ontspanning te vinden en anderzijds het hele jaar

water aan te leggen, direct achter en iets onder

door zodanig te kunnen leven, dat men eigenlijk

het Bergstation van de nieuwe Dorfbahn. Reeds

steeds de motivatie kan hebben om de een of

deze zomer zal men beginnen met het uitleggen

andere bekende tegen te komen. Daarnaast heb ik

van het tracé en volgend jaar zal dit werk worden

natuurlijk een aantal concrete voorstellingen over

voltooid. Daarbij gaat het natuurlijk in de eerste

ontwikkelingen als een Hochseilgarten of een

plaats om een toekomstig project, gericht op de

klimparcours en voor 's zomers een zwembad of -

wintersport, want de opwarming van de aarde stelt

heel speciaal - een ijshockeybaan of een

ons voor de uitdaging, uitwijkmogelijkheden te

Eisstockbahn met romantisch verlichte hutjes,

vinden tegen de afname van de sneeuwzekerheid

waar men Glühwein en dergelijke kan drinken -

in Königsleiten, zodat ook in de toekomst de

voor in de winter".

aantrekkelijkheid van ons dorp behouden blijft.

Almdorfverein; bovendien ben ik medevennoot in
de Königsleiten Lifte G.m.b.H.

(JB)

Het doet ons veel genoegen, Josef in ons bestuur

Met een nuttige inhoud van 155.000 m3 en de

welkom te heten en we verheugen ons zeer op een

uitbreiding van de capaciteit van de sneeuw-

goede samenwerking !

kanonnen zal het mogelijk zijn, het totale skigebied van de Königsleiten Bergbahnen in luttele

Mededelingen, voorstellen, vragen,
berichten…
..... en nog veel meer zaken
kunt u kwijt in onze nieuwe,
donkergroene brievenbus en
natuurlijk ook bij ons van de
Almdorfverein. Sinds enige tijd
hangt deze bus namelijk aan de
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dagen te besneeuwen, hetgeen inhoudt, dat
daarmee de vreugde, die wij allen aan de wintersport beleven, is gewaarborgd, ook in sneeuwarme
jaren.
Tegelijkertijd zou dan een wandelpad in de winter
rondom het reservoir kunnen worden aangelegd en
een Langlaufloipe, zodat niet slechts van een
utiliteitsproject sprake kan zijn, maar ook van een
uitgangspunt voor nieuwe attracties !
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Door deze maatregel zal dit voor degenen, die 's

tot verandering van de landschapsinrichting en zo

zomers met de Dorfbahn naar boven gaan, een lust

ontstond in de jaren 1963 tot 1967 het stuwmeer,

voor de ogen zijn, want het geheel moet er zo

genaamd Durlassboden. In dit bekken, dat in die

natuurlijk mogelijk uitzien met wandelpaden en

jaren werd gevormd, kan tot 50,7 miljoen m3

misschien zelfs verhuur van bootjes. En verstokte

water worden opgeslagen. Het kunstwerk werd in

bergbeklimmers of mountainbikers zullen het

stortbeton en -puin met een centrale afdichtings-

bergmeer zeker als doel gebruiken om af en toe

kern met een hoogte van 83 meter en een lengte

een verfrissend bad te nemen.

van 450 meter opgebouwd1. Dit stuwmeer is één

Zo bezorgt de Liftgesellschaft ons in Königsleiten

Verbund Hydro Power AG, dat acht waterkracht-

weer eens een meerwaarde - en dat betekent
misschien zelfs wel een waardestijging van ons
eigendom !

van de vijf stuwmeren, die vallen onder het

(JB)

centrales telt. Het voorziet de krachtcentrale
Funsingau, vlak vóór Gerlos, van het nodige water.2
De sedert 1816 bestaande landsgrens tussen Tirol

Onze lift "Königsleiten 2000" krijgt een
geheel nieuw aanzien

en Salzburg loopt hier langs het onderste derde
deel. Vandaag de dag strekt zich op ongeveer 1400
meter hoogte het 6 km lange, 2 km brede en tot 55

Nu onze Dorfbahn in zijn geheel omgebouwd is,

meter diepe stuwmeer uit achter een met gras

wordt dit jaar ook de oude 4-stoeltjeslift

begroeide dam van keien en brokken steen. 3

"Königsleiten 2000" vernieuwd. Er zal een nieuwe
en comfortabele Gondelbahn verrijzen. Een

een reusachtig zwembad, dat met zijn klaar-

bijzonderheid van deze lift vormen de oranjekleurige ramen - en dat is uniek in heel Oostenrijk
! Een model van de nieuwe cabines kunt u bij het
dalstation aanschouwen ! Inmiddels werd de oude
lift al afgebroken.Aankomend seizoen 2011/2012 al
zal de nieuwe gondellift ons skieërs tot boven aan
de Königsleiten top brengen !

En daarmee beschikt Königsleiten in de zomer over

(ER)

heldere water met temperaturen tot ca. 20 graden
C. de waterratten onder ons een unieke
zwemgelegenheid biedt, temidden van een
grandioos bergpanorama met zicht op de Reichenspitzketen. Daarbij komt nog, dat er een "Grillplatz" aanwezig is, waar men zich temidden van de
grazende koeien kan opwarmen…
Bij het restaurant "Seestüberl" op de kop van de

RONDOM KÖNIGSLEITEN
Sportparadijs Stuwmeer Durlassboden

stuwdam is de Surf- en Zeilschool gevestigd. En
verder kan men er, behalve mountainbiken,ook
wandelen langs het meer en er omheen lopen. Een

Bij de eerste aanblik ziet

hoogtepunt is wel de jaarlijks plaatsvindende

het er uit als een fjord in

hardloopwedstrijd met start en finish op of bij de

Noorwegen, maar het is

stuwdam. Ergo: er zijn genoeg mogelijkheden om

een stuwmeer, kunstmatig

te sporten, maar men moet het weten en er

ontstaan - in het Duits:

gebruik van maken !

der Speicher Durlassboden.
In het begin lag hier het knusse Wildgerlostal, maar
door bepaalde omstandigheden werd men genoopt
5/8
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de.wikipedia.org/.../Wasserkraftwerke_im_Zillertal
www.verbund.com
www.tirol.at
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Aan het eind van het Wildgerlosdal kunnen

was duur en een aan storingen onderhevig waag-

overigens de meest verstokte wintersporters hun

stuk. Daar kwam nog bij, dat Königsleiten intussen

extreme sport bedrijven: een duik nemen in het

nog verder groeide.

bevroren stuk water onderaan de Finkau - volgens
hen een onbeschrijfelijke, prachtige belevenis in
de natuur !

(EM)

Wat nu ? Men besloot tot de aanleg van een nieuw,
technisch minder kostbaar omleidingssysteem, dat
door het bos, genaamd "Plattwald" loopt en verder
gaat via de "Nöszlingerwand" naar Vorderkrimml,

En waar blijft het rioolwater ?

nog altijd een afstand van 5.650 meter! Maar hier
kwam men voor nieuwe uitdagingen te staan, die

Men kan wel bijna zeggen: het wezenlijke, het

van geologische aard waren. Aldus werd een deel-

concrete, is onzichtbaar. Maar ingewijden weten,

traject als een U-Bahn tunnel met de toen bekende

dat de afvoer van het verontreinigde water uit de

tunnelbouwtechniek aangelegd. Een reusachtige

huizen en woningen in Königsleiten naar de Salzach

buis, waarvoor zeker 3x3 meter profiel moest

toe een kostbaar en technisch ingewikkeld proces

worden gegraven En dat is gelukt!

is.

Maar ook in Bramberg ging de bouw door: op

Logischerwijs moest er al in de beginjaren van

5 november 2010 werd daar de zuiveringsinstallatie

Königsleiten - we hebben het dan over de jaren 60

na voltooiing, waarbij de nieuwste technische en

- een onderaardse riolering met een provisorisch

ecologische maatstaven werden toegepast, in

klaarbassin worden aangelegd. Maar gelet op de

bedrijf gesteld. Deze installatie wordt

groeiende hoeveelheden afvalwater, ecologische

geëxploiteerd door het Reinhalteverband (RHV)

inzichten en gerechtelijke verordeningen streefde

Oberpinzgau West. Deelgenoten in deze organisatie

men steeds meer naar verbeteringen in de water-

zijn de gemeenten Neukirchen, Bramberg, Wald,

zuivering, welke niet alleen door de toen

Krimml en Hollersbach.

bestaande zuiveringsinstallatie van Königsleiten
konden worden gegarandeerd. Dus moesten er
nieuwe wegen gezocht worden.

En hoe functioneert nu een dergelijken installatie?
Allereerst wordt met behulp van een reusachtig
rooster het verontreinigde water van vaste

Echt spannend werd het, toen het rioleringsnet van

bestanddelen ontdaan. Deze massa wordt daar

Königsleiten aangesloten werd op het afvalwater-

uitgesorteerd, waar dat eigenlijk al aan het begin

systeem van de Oberpinzgau. Gelukkig bestond de

van het traject had moeten worden gedaan,

riolering van de Duxeralm respectievelijk Filzstein

namelijk op de stortplaats. Vervolgens wordt met

al, maar om daar aangekoppeld te worden,

behulp van een bacteriehoudende moddermassa

moesten met behulp van een pompinstallatie, die

het geheel verder gezuiverd via gereguleerde

in 1985 in bedrijf genomen werd, toch aanzienlijke

waterstromen naar zuiveringsreservoirs. Dan is het

hoogteverschillen overwonnen worden. Men wilde

water al tamelijk schoon, maar het bevat nog

het verontreinigde water naar Bramberg

altijd bestanddelen aan fosfor. Hier kan alleen een

transporteren via de plaatselijke zuiverings-

chemisch proces uitkomst bieden: de fosfor wordt

installatie - en Bramberg ligt 25 km verder!

ervan afgescheiden. En pas als de organische

Ook dat kon niet eeuwig op die manier verder
gaan. De oplossing, die men tot dan had gevonden.
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bestanddelen door de bacteriën opgenomen zijn,
gaat het verder: de bacteriënhoudende
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moddermassa moet langzaam maar continu

ter beschikking gesteld, maar ook de hieruit

bezinken. Het aldus gezuiverde afvalwater wordt

voortvloeiende effecten op de Gemeente Wald

vervolgens nog van de moddermassa gescheiden en

uiteengezet; de Almdorfverein beschikt over de

daarna in de Salzach gevoerd.

bron.

In een toren, waarin de restmassa wordt vergist,
borrelt en bruist het vier weken lang; dan wordt
het water eruit geperst en blijft er een turfachtig

Wereldreiziger

materiaal over, dat geschikt is als meststof. Het

En als men dan over de hele

vrijgekomen gas wordt weer benut in de

wereld gezworven heeft -

zuiveringsinstallatie ter opwekking van

waar gaat dat vervolgens

electriciteit. Niets gaat er verloren !

heen ? Naar Königsleiten !

Dat is de practisch onzichtbare weg, die het

Zo verging het Klaus

rioolwater uit Königsleiten volgt.

Reitmeir, die sinds 1988

De zuivering van het rioolwater is, vóór het als
schoon water in de Salzach vloeit, een kostbare
onderneming. De kosten worden verdeeld en het
komt erop neer, dat de Gemeente Wald circa 22%
aan de bouw, aan voorschotten in de vorm van
annuïteitsleningen, aan bedrijfs- en beheerskosten
bijdraagt, kosten die allemaal moeten worden
opgebracht. En die zijn dan, zoals bekend, aan het

met zijn vrouw Hélène de
Pickup aan de ingang van
het dorp runt. De grote wijde wereld leerde hij in
zijn functie als barkeeper kennen aan boord van
diverse schepen. Oneindige zeeën, het nauwe
Panamakanaal, de Kaaimanseilanden en kleurrijke
landen met een bonte mengeling van allerlei
soorten mensen.

verbruik van vers water gekoppeld. Als we uitgaan

Hij komt oorspronkelijk uit Zell am See en wat hem

van het jaarverbruik boven, in Königsleiten, laat

nu meer naar Königsleiten trok, Hélène of de

zich dit alles niet zo gemakkelijk en gelijkmatig

bergwereld, houdt hij graag geheim. Maar het feit,

berekenen, vooral als we deze situatie vergelijken

de Pickup van een kleine "tent" te laten uitgroeien

met een gebied met gemiddelde bewoning. De

tot een appartementsgebouw met de gezellig sfeer

gemeentelijke administratie staat hier letterlijk

van woon/eetkamer, is het resultaat van een

voor een uitdaging, waarbij met verschillende

gemeenschappelijk en prijzenswaardig doel. De

factoren rekening gehouden moet worden ! .

vele stamgasten laten wel zien, dat deze weg de
juiste was…

De bijlage met allerlei informatie heeft de
Gemeente Wald ter beschikking gesteld. Wellicht

Zij openhartige opvattingen naar de buitenwereld

helpt het, het rioolwater te beschouwen als een

toe hebben hem nooit verlaten: een jaar lang

medium, dat duur is om te zuiveren, en kunnen we

bewaarde hij voor een gast uit Latijns Amerika een

er ook beter begrip voor opbrengen om er

pakje cigaretten, dat hij vergeten had - en

zorgvuldig mee om te gaan.

(EM)

Wij bedanken de Gemeente Wald, Burgemeester
Balthasar Rainer en kabinetschef Franz Schenk; zij
hebben niet alleen de bijzonderheden over de RHV
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misschien heeft Klaus dit overgehouden van zijn
tijd als zeevarende.

(EM)
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en een bloeiender en uitnodigender uitstraling te
geven. Men heeft daarvoor een tuinderij

Welkom Luc Olivier Berghuis
Derde en laatste artikel in de serie geluksvogels

ingeschakeld. Voorts wil men langs de
Planetenwanderweg, bij de afzonderlijke

U herinnert zich vast nog wel, dat wij het vorig

stopplaatsen onderweg eveneens enkele planten

jaar melding maakten van een geluksmoment,

laten zetten. Zo ook wil men aan diverse

zoals dit zich overal kan voordoen, maar in dit

lantarenpalen in Königsleiten bloemenmanden

geval ging het over Königsleiten. Daar waren een

laten ophangen.

nederlandse skileraar en een duitse skilerares
actief op het vlak van hun beroep, en later kregen

De VVK beoogt daarmee ons vacantiedorp een wat
meer uitnodigend en vriendelijk aanzicht te geven

zij interesse in elkaar…

(zij het dat dit momenteel nog op
Daar bleef het niet bij. Deze jongelui groeiden

bescheiden schaal zal plaatsvinden).

steeds meer naar elkaar toe, hetgeen uiteindelijk
De Almdorfverein bedankt de VVK hartelijk voor

resulteerde in een huwelijksaanzoek op
1 januari 2009 boven op de Königsleiten berg ,

dit initiatief !

toen de Fackellauf werd gehouden - en dat had
weer tot gevolg, dat de huwelijksdatum kon
worden bepaald: in de Paasweek van 2010. De
jongelui maakten gebruik van de unieke gelegenheid, die de ChristKönigsKapelle in ons mooie dorp

Aankondiging
Rondleiding door de bedrijfsruimten van de
Bergbahnen Königsleiten

bood. Dáár zouden zij in het huwelijk treden ! Zij

Op 13 augustus 2011 zal er een rondleiding door

trouwden in aanwezigheid van een uitgebreide

de bedrijfsgebouwen van het dal- midden- en

schare familieleden, (studie)vrienden en

bergstation van de Königsleitner Bergbahnen

vriendinnen.

plaatsvinden. Ontmoetingspunt is het dalstation.

En wat is het volgende hoofdstuk ? U vermoedt het
al ? Inderdaad, deze liefdesgeschiedenis mondde

Aansluitend hebben we gelegenheid tot een
gezellig samenzijn.

uiteindelijk uit in de geboorte op 13 januari 2011

Deze rondleiding geldt uitsluitend voor leden van

van LUC OLIVIER BERGHUIS, gewicht 3074 gram.

de Almdorfverein Königsleiten. Men kan zich

(NB: Luc komt van Lucas, de 95-jarige

hiervoor opgeven via vorstand@almdorfverein.at of

overgrootvader)

onder telefoonnummer 0049 89 820 890. U wordt

(HB)

Wij feliciteren het jonge echtpaar van harte met
dit prachtige geschenk ! Als u dit alles leest, is hij

allemaal van harte uitgenodigd, zich bij deze
rondleiding aan te sluiten !

alweer minstens een half jaar oud.

Bloemen voor Königsleiten
Nieuws van de Verkehrsverein Königsleiten
De VVK meldt ons, dat men pogingen in het werk
stelt om de toegang tot het dorp wat te verfraaien
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