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Karin en Carl Mollee
Ein herzliches Grüß Gott bei uns in Stockenboi !
Hier is dan onze elfde nieuwsbrief. Dit keer zonder
allerlei rampen maar gewoon wat prietpraat over onze
belevenissen sedert de vorige nieuwsbrief.
Wij zitten eindelijk een beetje op de rit.
Dat betekent dat alle bouwvakkers, asfalteerders,
schilders, stukadoors, timmermannen, elektriciens,
loodgieters, tegelzetters, stratenmakers,
verwarmingsmonteurs, gasinstallateurs, grondwerkers,
ambtenaren enz. enz. eindelijk zijn opgesodemieterd.
Het huis is klaar, de meubels staan, de lampen en
schilderijtjes hangen, de girorekening is leeg, het
spaargeld is op, de kachel brandt en de verhuisdozen
zijn LEEG !!!
Het eigenlijke wonen is begonnen en we proberen nu
langzaam alle stress van de laatste maanden kwijt te raken. Nu we in wat
rustiger vaarwater zitten merken we pas goed hoe hectisch de afgelopen
maanden geweest zijn. Het zal dus nog wel even duren eer we weer echt

lekker relaxed zullen zijn. Gelukkig wonen we op een plek die alles biedt om te
kunnen ontspannen en daar maken we dus dan ook flink gebruik van.
We gaan ook hier in Oostenrijk natuurlijk kerst vieren.
Dat gaat wat anders dan in Nederland. Zo wordt de kerstboom
(nadat hij uit het bos van de buurman is gejat) pas op heilige avond
neergezet. Direct na drie koningen gaat ie weer de deur uit. Kerst
beslaat ook hier twee dagen. Te weten Christfest en Stefanitag. Ook
hier gaat men uit eten maar dan rond het middaguur. De avond brengt men
thuis met de familie door en drinkt daarbij royale hoeveelheden Obstler en
werkt daarbij enige meters worst weg.

Wat valt er verder te melden…
Links een foto van een heel gezellig skigebied. . .
We hebben al een aantal keren lekker geskied op de
Mölltaler gletsjer (3250m). Het skiseizoen begint
daar al in september en duurt tot begin mei. Het ligt
op ongeveer 60 km van ons huis dus dat is nog te doen.
Het wachten is natuurlijk op serieuze sneeuw maar
zoals het weer nu is kan dat nog wel even duren. De
komende weekeinden openen de meeste skigebieden
hier hun pistes. Dicht bij huis liggen voor ons twee
heel fraaie skigebieden namelijk dat van Nassfeld en van Bad Kleinkirchheim.
Wij als einheimische hebben een partnerskipas die het hele seizoen geldig is
voor alle skipistes in Karintië en Oost Tirool. Bij elkaar zo’n 34 skigebieden
dus volop gelegenheid om een been te breken.
Oostenrijk is in deze tijd van het jaar erg gezellig. Alle steden en dorpen zijn
uitbundig verlicht en overal zijn Kerstmarkten. Wij gaan binnenkort naar de
Kerstmarkt in Salzburg. In de volgende nieuwsbrief zal ik verhalen hoe het
was.

	
  

Wat wij niet wisten is dat hier ook gewoon Sint Nicolaas - “Nikolaus” gevierd wordt. Net als in Nederland gewoon op 5 december. Deze Sint wordt
niet bijgestaan door etnische minderheden maar komt in z’n eentje gewoon
met de auto. Verder is het een, identiek aan het Nederlandse gebeuren, feest
voor kinderen.
Over bezoek hebben we niet te klagen. We hebben al aardig wat familie,
vrienden en oud collega’s op bezoek gehad. Dat is natuurlijk heel gezellig
vooral als ze royale hoeveelheden pittige kaas meenemen. Hier in Oostenrijk
hebben ze honderden soorten kaas waar ze met veel geduld elke vorm van
smaak uit verwijderd hebben. Voor het overige missen we weinig. Nou ja,
boerenkool kennen ze hier niet dus dat moet ook meegenomen worden. Verder
is er een bescheiden groente aanbod in de winter. Dat komt omdat Oostenrijk
haast geen glastuinbouw heeft, bol staat van de eigen groentetuintjes en
nauwelijks groente importeert. Men is hier van mening dat je in de winter
datgene moet eten wat het land in de winter biedt. Valt overigens erg mee
want de betere supermarkten hebben een ruim aanbod in allerlei soorten
groente, fruit en vlees. We zullen hier dus niet verhongeren maar
waarschijnlijk wel spoedig een drankprobleem hebben want bij bijna
alles wordt de fles Obstler of hausbrand uit de kast gehaald en moet
je een “stampele” drinken. Dat betekent een klein glaasje met een
soort van bedorven vitriool wat in één keer achterover geslagen dient
te worden. Na verloop van tijd wordt je heel handig in het legen van je glas in
bloemenvaasjes of plantenbakken. Je kan nu al zien waar we vaak komen want
daar groeit haast niets meer.

Verder is het hier eigenlijk wel gezellig. Oppassen als de buurman vriendelijk
en behulpzaam vraagt of je nog brandhout nodig hebt voor je kachel want
voor je het weet ligt er voor je deur een paar kuub hout waar je dus een dag
mee bezig bent om dat weg te kruien en op te stapelen.
Het wachten hier is op het ijs op de Weissensee want
dan komen al
die gekke “Hollanders” Schlittschuhlaufen ofwel schaatsen. Dat is elk jaar
weer een hele happening die bijna twee weken duurt. Heel erg gezellig en onze
gemeente wordt dan weer een soort van Nederlandse enclave. Als je trouwens
geïnteresseerd bent in mooie plaatjes van de Weissensee kijk dan eens op de
site van de plaatselijke vastgoed makelaar:
http://www.weissensee-immobilien.com/wsbilder/bilder.htm
And now for something completely different…
Iets heel anders dus
Sinds kort heb ik het fenomeen “Chatten” ontdekt en
ik moet zeggen dat dat werkt als een speer. Al eerder
heb ik een aantal mensen uitgenodigd om MSN
Messenger op hun PC te installeren en bij deze doe ik
dat nogmaals aan alle nieuwsbrief lezers. Ga dus naar
http://messenger.msn.nl/ en download daar gratis
MSN Messenger 6.0 Vervolgens een paar dingetjes
invullen en een lijstje met contactpersonen aanmaken.
Het chatten wijst zichzelf en is voor ons een goedkope manier om af en toe
eens uitgebreid te klessebessen.
Inmiddels zijn we een week verder, is het 14 december geworden en ben ik
weer een jaartje ouder . . .
Het is dus nog steeds geen winter. ’s Nachts wel lichte tot matige vorst maar
overdag steeds weer een stralende zon onder een strak blauwe hemel waarbij
de temperatuur geregeld oploopt tot tegen de 20 graden. Lekker is dat het
hier nooit waait. Het magerste zonnetje maakt het buiten al heel gauw heel
aangenaam. Ook de nachten zijn prachtig, ik heb nooit geweten dat er zoveel
sterren te zien zijn en dat het ’s nachts bij volle maan gewoon bijna licht
genoeg is om de krant buiten te lezen. Nou hebben we geen krant, maar toch. .

We zijn de afgelopen week wezen skiën in Bad Kleinkirchheim. Omdat het
skiseizoen daar dus vandaag pas begint stonden we daar redelijk voor l.. met
onze ski’s. Een kort bezoekje aan de plaatselijke Intersportwinkel leverde wel
weer een leuk verhaal op. We gaan daar naar binnen, zeggen twee woorden en
de winkelier zegt, hou maar op, ik hoor het al, Nederlanders ! Blijkt dat de
uitbater ook een Nederlander is en voor een kleine twee jaar terug met vrouw
en twee kleine kinderen naar Oostenrijk is verkast. In zijn verhaal veel
parallellen met het onze. Hun verhaal staat voor de geïnteresseerden op
http://members.aon.at/vniehoff
Verder eigenlijk niet zo heel veel te melden.

Het wachten is op het volgende bezoek. Met de Kerst komt zoon Martin en
daarna wordt het een tijdje stil. Ik denk dat we pas weer in het voorjaar
aanloop gaan krijgen. Iedereen is welkom en zoals al eerder gemeld, we zijn er
op ingericht. We hebben voor ons bezoek een fraaie gasten slaapkamer met
eigen badkamer.
Hiernaast nog een plaatje van
ons hele dorp. Onze
overbuurman is piloot en heeft
deze luchtfoto gemaakt. Het
rode dak iets links van het
midden, achter de grote
vrijstaande notenboom is van
ons huis. Op de achtergrond de
rivier de Drau. Zoals je ziet,
Alberden is een echte
wereldstad.
Maar liefst elf huizen groot !
Dat was het weer, dit keer had ik niet zoveel te melden.

Blijf allemaal mailen ( c.f.mollee@aon.at ) en reageer op mijn verhaaltjes.
Jullie reakties motiveren mij om er mee door te gaan.
Mocht je niet of niet meer geïnteresseerd zijn in onze belevenissen stuur dan
even een kort mailtje met als onderwerp “stop nieuwsbrief”.
Ik ga de komende winter tijd steken in een eigen homepage met daarop ons
verhaal, een foto galerij, een gastenboek enz. enz.
Hier al vast het

 adres

www.members.aon.at/carl

Tot ziens in
Mit freundlichen Grußen,
allemaal een fijne Kerst, goed uiteinde en een gezond 2004 !
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