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Ein herzliches Grüß Gott bei uns in 

Stockenboi !  

           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Hier is ie dan, de 13e Nieuwsbrief boordevol met alweer niets zinnigs. 

 
Jawel !  We zitten dus alweer een jaar in Oostenrijk, 28 juni j.l. om precies te zijn. 

 
“Time flies when you having fun” zei John Cleese ooit in Monty Python’s Flying Circus. 

 
Tijd dus voor een evaluatie en schets van ons leven hier. 

 
Waar kijken we op terug ?  
Op een aangenaam jaar leven in Karintië wat ons boven verwachting meer dan uitstekend is 
bevallen. Waarom boven verwachting ? Nou simpel, we hadden toch wel enige vorm van 
heimwee verwacht maar daar is tot op heden nog geen spoor van te bekennen. Dank zij de 
Astra satelliet kunnen we hier alle Nederlandse TV- en radiozenders  ontvangen en 
regelmatig is het bekijken van het Nederlandse nieuws genoeg om bevestigd te zien dat we 
er niet verkeerd aan gedaan hebben om het eens ergens anders te proberen. Het leven hier 
kabbelt op een aangename manier voort. De mensen hebben nog tijd voor elkaar en het 
begrip “hectisch” wat in Nederland toch veel voorkomend is, is hier min of meer onbekend. 
Ze laten zich eenvoudig niet gek maken. Dat betekent overigens wel dat wij met onze 
Nederlandse regelneven instelling wel af en toe gek van de Oostenrijkers worden. Want 
eerlijk is eerlijk, ze zijn vriendelijk maar zo onbetrouwbaar als de pest. Althans daar waar 
het neerkomt op het nakomen van afspraken. Als je hier iets afspreekt en de planning is 
“nächste woche” (volgende week) ga er dan maar vanuit dat er helemaal niets gaat 
gebeuren. Hier moet je dus keihard dag en uur afspreken want anders zijn ze hoogst 
verbaasd over onze reactie als een afspraak dus niet is nagekomen. Daar staat weer 
tegenover dat als ze eenmaal aan de gang gaan er zonder meer de hoogste kwaliteit werk 
geleverd gaat worden. Ambachtelijk zijn de Oostenrijkers gewoon heel goed. Op de 
kwaliteit van het geleverde werk valt niets af te dingen. En als ze dan eenmaal aan het 
werk zijn dan werken ze ook aan één stuk door. Dus nauwelijks tijd voor 
een bakkie. Aan het eind van de werkdag moet er natuurlijk wel bier 
gedronken worden want dat is hier gelijk aan wat melk is in Nederland. Al 
met al is de instelling hier een beetje Mediterrannees en je kan je 
afvragen wie er nou gek is. Vooruitlopend op deze nieuwsbrief heb ik wat leuke 
wetenswaardigheden verzamelt die ik jullie niet zal onthouden. De volgorde is volkomen 
willekeurig dus lezen maar. . . 
 
Zo mogen kinderen hier pas vanaf hun twaalfde jaar alleen op de openbare 
weg fietsen. Alle kinderen moeten op hun 10e een verplicht verkeersexamen 
doen en mogen dan onder begeleiding van een volwassene op de fiets. 
Heel prettig is het dat werkelijk iedereen die bij je op bezoek komt zijn 
schoenen uittrekt. Er zitten nog al eens kleine steentjes in de profielen en dat kan enorme 
krassen geven. En dan hebben we het nog maar even niet over sneeuw. 
Heel onprettig is het dat ruim een derde van de Oostenrijkers rookt. Hier wordt al jong 
begonnen met roken en er is vanuit de overheid geen enkele anti rook campagne en de 
ouders maken zich ook niet echt druk om het roken van hun kinderen. Er is geen land in 

 

 



Europa waar zoveel gerookt wordt. Dat is dus gewoon heel smerig. Wat wel leuk en 
prettig is, is de gastvrijheid van de Oostenrijkers of misschien eigenlijk meer van de 
Karintiërs. 
Als wij met onze hond ergens wandelen en we maken met ergens een praatje dan zitten we 
dus in no-time aan de koffie c.q. het bier of rode wijn. Logisch natuurlijk want veel mensen 
wonen behoorlijk afgelegen en zijn blij als er eens iemand voorbij komt. Daar komt nog bij 
dat het hele dal inmiddels “die zwei Holländer” kent dus er moet vaak en veel “bijgepraat” 
worden. En dat bijpraten is wel gezellig want alle inwoners hier meten zichzelf ongekende 
kennis van het te verwachten weer aan. Zo kan je makkelijk op een dag drie of vier 
volkomen verschillende adviezen over het te verwachten weer krijgen. Wij beginnen te 

vermoeden dat zelfs Pelleboer hier familie heeft. Wat ons 
verder opvalt is dat ze meer dan graag een biertje of wijntje 
lusten. Er wordt hier behoorlijk ingenomen en een pils om tien 
uur ’s ochtends wordt als heel normaal beschouwd.  

En natuurlijk zijn de winteravonden lang en koud dus kinderen zat. Zo tussen hun 18e en 20e 
jaar worden de meeste meisjes hier al moeder wat uiterst verwarrend is. Je ziet hier dus 
heel veel kinderen met kinderen en ik heb dus telkens het probleem dat als ik een dame van 
zo rond de 35 zie ik niet weet “is dit nu de moeder of de dochter” ? 
Maar begrijp ons niet verkeerd, het is hier echt heel aangenaam wonen. Naar onze mening 
staat de kwaliteit van leven hier op een beduidend hoger peil dan dat in Nederland. Het 
land is een waar paradijs. Ongekend mooi en vervelen doet het dus nooit. Ook de 
Oostenrijkers zelf genieten van de pracht van hun natuur en zijn zich gelukkig terdege 
bewust in wat voor een mooi land ze wonen en dat daar dus voorzichtig mee moet worden 
omgegaan. We zijn dus nog steeds blij dat we de stap hebben durven zetten en zijn heel 
erg tevreden met het leven hier. Oostenrijk is een relaxed land met vriendelijke mensen. 
Iedereen heeft hier nog tijd voor elkaar en het sociale leven bestaat hier nog zoals dat in 
Nederland in de 50er en 60er jaren bestond. Wat ons het meest opvalt is dat hier nog 
volkomen normale jeugd leeft. Het begrip "afzeiken" waar Nederlanders zo goed in zijn, 
kennen ze hier helemaal niet. Oud en jong leeft hier dan ook niet naast elkaar maar met 
elkaar.  
 

Wij hadden beide niet gedacht dat het eerste jaar zo snel voorbij zou gaan. Van heimwee 
dus gelukkig totaal geen last tot op heden. We zijn dan ook nog niet een keer terug 
geweest. Zou eigenlijk wel moeten want we hebben wat sociale verplichtingen maar de lust 
ontbreekt om daarvoor 2500 km te gaan heen en weer rijden. Wat missen we hier is de 
onvermijdelijk vraag ? Nou bijna niets. Wat we een beetje missen is de overdaad aan 
groente die in Nederland in de winkels ligt. Oostenrijkers kopen zelf nauwelijks groente 
want bijna iedereen heeft van oudsher een eigen groententuin. Dus hier in de supermarkt 
hebben we tot op heden slechts één keer verse spinazie kunnen kopen om maar eens wat te 
noemen. Maar goed, dat lost zich wel op want Karin is inmiddels haar eigen groente aan het 
kweken. In de grote stad zoals Klagenfurt is het aanbod wel groter mede door twee 

marktdagen met een zeer vers en gevarieerd aanbod. Verder zou 
op z'n tijd een haring er wel in gaan maar ik vind dat dat een luxe 
probleem is en dat je niet moet zeuren over dergelijke kleine 

 

 



zaken maar genoegen moet nemen met datgene wat je nieuwe thuisland te bieden heeft.  
 
Verder is Oostenrijk gewoon een modern land waar alles te koop te is. (Behalve ouwe kaas.) 
De medische zorg is hier prima en wachttijden zoals in Nederland bestaan hier 
gelukkig nog niet. Ik kan nog een hele tijd doorgaan met ons nieuwe thuisland de 
hemel in te prijzen maar makkelijker is als jullie gewoon zelf een keertje 
langskomen en je eigen conclusies trekt.  
 

Inmiddels hebben we heel leuke kontakten met medestanders. We kennen inmiddels “live” 
twee Nederlandse echtparen die de grote stap van Nederland naar Oostenrijk ook gezet 
hebben. Eén stel daarvan woont echt vlakbij dus als we behoefte hebben aan een 
kletspraatje in onze eigen taal dan kan dat. Voor de geïnteresseerden, kijk eens op 
http://members.aon.at/vniehoff/  Daar vind je het verhaal van een echtpaar die voor een 
paar jaar terug met hun twee kinderen Nederland wel gezien hadden en gewoon gegaan 
zijn. Veel moediger dan wij twee met onze maandelijkse zekerheid van inkomsten. Het 
andere echtpaar zit op dit moment volop in de verhuizing dus hun verhaal vertel ik in de 
volgende nieuwsbrief. Op zich is het voor ons een heel prettig idee dat we wat 
medestanders op resp. 30 en 180 km in de buurt hebben want af en toe hebben we gewoon 
behoefte aan een uurtje lekkers Hollands klessebessen. En natuurlijk niet te vergeten het 
onvolprezen en onmisbare internet. Via dit medium chatten we met zo’n 13 echtparen die 
overwegen Nederland vaarwel te zeggen en dus vragen te over hebben. Heel leuk om zo 
met elkaar te kletsen en heel fijn als we af en toe met raad en daad wat zinnigs kunnen 
bijdragen.  
 

Dat Nederlands kletsen is overigens de afgelopen weken meer dan voldoende aan bod 
gekomen. We zijn werkelijk overspoelt met bezoek want al onze familie, vrienden, 
kennissen en oud collega’s wilden natuurlijk ons plekkie nou wel eens met eigen ogen 
aanschouwen. Gelukkig hadden we niet al te veel overdreven dus iedereen vond ons huis 
toch wel heel leuk en de omgeving regelrecht een plaatje. Gevolg van al dit bezoek is dat 
we weer lekker in onze ouwe kaas zitten en het voetpad langs de Weissensee inmiddels 
bijna met onze ogen dicht kunnen aflopen.  
 

Om helemaal van deze tijd te zijn hieronder een lijstje met FAQ’s, de bekende  
“Veel gestelde vragen” 
 

Vraag:  Hoe staat het met jullie Duits. 
Antwoord: Slecht, gelukkig spreken ze hier Kärntnerisch en dat begint aardig te 

lukken. 
Vraag: Zien jullie tegen de winter op nu jullie de tweede tegemoet gaan? 
Antwoord: Nee, integendeel. De afgelopen winter was heel aangenaam. Gewoon een 

echte winter met zon, sneeuw en ijs. Dus wandelen, schaatsen, skiën en 
lekker met een neut voor de kachel zitten. 

Vraag:  Nog steeds heimwee ? 
Antwoord: Nee, eerlijk gezegd tot onze eigen verbazing nog steeds niet. Zoon 

Martin komt regelmatig langs, de meeste familie is inmiddels een of 
meer malen op bezoek geweest, vele vrienden, kennissen en oud collega’s 

 



zijn langs geweest dus is er verder weinig waar we heimwee naar zouden 
kunnen krijgen. 

Vraag: Wat missen jullie nou ? 
Antwoord: Alweer (bijna) niets. Af en toe wordt de overdaad aan groentes in 

Nederland gemist en een echt goeie slager met vleeswaren zoals in 
Nederland hebben we nog niet gevonden. Maar verder zijn we inmiddels 
gewend en gewoon geraakt aan het inlandse winkelaanbod en dat is ruim 
voldoende. Wij doen onze boodschappen in Feistritz of in Spittal. In 
onze directe omgeving zit een Spar, een Billa (soort C1000), een Lidl, 
een Hofer (Aldi), een warme bakker, een slagerijtje, een Bipa (Drogist) 
en als dat onvoldoende blijkt dan biedt de stad Villach genoeg. 

Vraag: Is Oostenrijk duurder of goedkoper dan Nederland.  
Antwoord: Deze vraag wordt dus alleen door Nederlanders gesteld. Het leven hier 

is vergelijkbaar duur/goedkoop met Nederland. 
Vraag: Zijn jullie nou Nederlander of Oostenrijker ? 
Antwoord: Wij zijn EU burger met een Nederlands paspoort. 
Vraag: Mogen jullie stemmen bij Oostenrijkse verkiezingen ? 
Antwoord: Alleen bij Burgemeester verkiezingen en de Oostenrijkse leden voor het 

Europese parlement. Evt. kunnen we schriftelijk aan Nederlandse 
verkiezingen deelnemen. 

Vraag: En hoe zit het met de ziektekosten ? 
Antwoord: Wij zitten gewoon in het “ziekenfonds”, de Gebietskrankenkasse. 
Vraag: En volgen jullie het wel en wee in Nederland nog ? 
Antwoord: Nauwelijks, hoewel we via de Astra satelliet alle Nederlandse radio en 

TV zenders kunnen ontvangen, begint het steeds meer een “ver van m’ n 
bed”-show te worden. Bovendien dragen de verhalen van ons bezoek bij, 
aan het telkens weer de kop opstekende “blij dat ik er weg ben” gevoel. 

Vraag: Hoe gaan de buren met jullie om ? 
Antwoord: Meer dan prima. Iedereen is hier even vriendelijk en geeft ons het 

gevoel er echt bij te horen. Het dal waarin wij wonen is zo’, 22 km lang 
en gedraagt zich eigenlijk als een hecht dorp. Door de open en 
ongecompliceerde instelling van de bewoners hier in Stockenboi voelen 
we ons hier echt thuis. Iedereen kent inmiddels die twee Hollanders 
(waarvan die vrouw Go-Mobil Fahrerin is) en wij beginnen inmiddels ook 
heel wat mensen te kennen. Het is af en toe wel ingewikkeld want zo’n 
beetje de hele gemeente is op een af andere manier verwant met 
elkaar. 

Vraag: Komen jullie binnenkort nog naar Nederland ? 
Antwoord: Keine blasse Ahnung. Geen flauw idee dus. 
Vraag: En jullie huisdieren ? 
Antwoord: Ook daarmee gaat het prima. Onze hond heeft het hier natuurlijk meer 

dan prima naar z’n zin, want bijna dagelijks gaan we wel iets leuks met 

 



hem doen zoals wandelen of zwemmen. Onze grijze poes kijkt na twaalf 
jaar nog steeds alsof ze net geboren is en heeft wat last van dementie. 
(Kan dat Anne ?) Broer kater heeft besloten dat Oostenrijk te 
gevaarlijk is voor rode katten en vertoeft dus zo’n 22 uur per dag 
slapend ergens in huis. De overblijvende tijd wordt besteed aan eten of 
eten stelen en natuurlijk de dagelijkse gevolgen daarvan. 

 
 
Vraag: En verder ? 
Antwoord: Verder niets. We leven hier heel gewoon heel prettig en rustig in een 

beschaafd westers en modern land waar toch de tijd een beetje heeft 
stilgestaan en waar de overheid mede door de kleinschaligheid de 
meeste zaken nog heel redelijk in de hand heeft. 

 

Zo, dat was het dan weer. De volgende nieuwsbrief zal wel even duren want ik ben zo 
langzaamaan uitgepraat en ga in herhalingen vervallen. Zodra ik weer iets zinnigs te melden 
heb zal de 14e nieuwsbrief het levenslicht aanschouwen.  
 

Kijk tot die tijd voor het laatste nieuws af en toe op onze website: 

www.members.aon.at/carl 
 

 

Tot ziens in  
 
Mit lieben Grüssen,  
 

                                   
                                                                                                         

 
 

 
 
Karin en Carl Mollee 

 
Alberden 11 
A-9713 Stockenboi 
Österreich 
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