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Karin & Carl
Mollee
Ein herzliches Grüß Gott bei uns in
Stockenboi !

Op veler verzoek toch maar weer een nieuwsbrief in elkaar
geklooid. Deze nieuwsbrief gaat een aantal minder prettige
verhalen vertellen. Dus . . . Mocht U reeds vergaande plannen tot
verhanging hebben, met wellustige blik de brugleuning
vasthouden, bij KPN werken, voornemens zijn de A7 bij de
Coentunnel geblinddoekt te nemen of deze week bij de Burger
King te gaan eten . . . Stop dan met verder lezen !
Wat is er alzo gebeurd de laatste tijd . . . ?
Ramp 1.

Genoeg !

Op 12 september j.l. werd er in ons dorp het „Erntedankfest“
gevierd. Dat staat vrij vertaald voor „oogst dank feest“. Er is dan
een optocht van oude, mooi opgetuigde (landbouw) voertuigen en
wat wagens gevuld met olijke dames en bierdrinkende heren.
Allemaal heel gezellig. De optocht wordt afgesloten met een
gezellig samenzijn in het Cultureel Centrum van onze wereldstad.
Daar moest ik dus ook zonodig naar toe. Omdat het die middag
regende en het gebeuren zich voor een groot deel in de openlucht
afspeelde was de lol er voor mij gauw vanaf en besloot ik dus
redelijk snel om maar weer huiswaarts te gaan. En toen ging het
mis.
Bij het oversteken van de straat op weg naar mijn auto zag ik nog
net vanuit mijn linker ooghoek een VW Golfje met veel te hoge
snelheid de natte straat naar beneden (15%) inrijden recht op mij
af. Ik had nog tijd om te denken “Dat haal ik nooit” maar daar
hield het dan ook mee op. Ik werd dus ongenadig van de sokken
gereden. Een enorme klap en blinde paniek. Daar lag ik op het
natte asfalt. Mijn linker been in een wel hele rare hoek onder mijn
lichaam, en een gierende pijn in mijn rug. Dat er hier iets goed
mis was, was duidelijk.
Al snel stond een bonte verzameling buurtbewoners om me heen
met bijna allemaal veel te veel drank op. De opmerking “Kom op
buurman, we helpen je wel even op de been” heb ik in onvervalst
Amsterdams van de hand gewezen, want er was duidelijk een
heleboel niet in orde.

Gelukkig kwam er al heel snel een vrouwelijke arts (ik weet nog
steeds niet wie en waar vandaan) die de regie overnam. Ik kreeg
een infuus in mijn hand want er was sprake van een shock.
Het lukte me ondanks alles toch nog om Karin te bellen, want die
had die dag taxidienst. Karin bleek op nog geen 100 meter
afstand te rijden. Dus, taxi met passagiers aan de kant “Zoek het
effe lekker uit” en Karin dus hevig geschrokken bijna direct ter
plaatse.
Na ongeveer 20 minuten lag ik in de auto van de “Rettung” en
werd ik naar het plaatselijke ziekenhuis in Spittal gebracht. Daar
schijnt nog van alles gebeurd te zijn, maar in mijn herinnering

ging ik daar bijna direct onder zeil. Toen ik weer bij kwam bleek
dat mijn been was geopereerd en dat er een pen van zo’n 50 cm in
was aangebracht. Kuit- en scheenbeen bleken gebroken. De
volgende ochtend bleek, nadat er een CT scan was gemaakt, dat
ook mijn rug behoorlijk beschadigd was. Twee wervels bleken
gebroken te zijn. Een zogenaamde compressie fractuur. Alles bij
elkaar stelde de artsen dat ik als ernstig gewond betiteld moest
worden.

Zo snel gaat dat dus. Na de eerste schrik volgde nog bijna twee
weken in het ziekenhuis. Niets dan lof. Een goed, brandschoon en
gezellig ziekenhuis met ruim voldoende personeel, waardoor
iedereen nog alle tijd had voor niet alleen het werk maar ook voor
een prietpraatje. Er heerste daar een heel ontspannen sfeer wat,
denk ik, iedereen ten goede kwam. De twee ziekenhuisweken
bestonden hoofdzakelijk uit een ontbijt om 05:00 uur, warm eten
om 11:30 uur en een broodje om 16:00 uur. Verder fysiotherapie,
voorzichtige wandelingetjes in het zwembadje van het ziekenhuis
en bezoekjes van artsen en verpleegsters. Elke middag en/of
avond gelukkig bezoek van Karin en van haar zusje Linda die
toevallig die week bij ons op bezoek was om eens lekker door de
Oostenrijkse natuur te wandelen.

Onder het verplegend personeel bleek een Nederlandse dame te
zitten, die al zo’n kleine 10 jaar hier in Kärnten woont. Met deze
Annie afgesproken dat we t.z.t. bij elkaar een bakkie zouden gaan
doen en inmiddels zijn wij inderdaad bij hen op bezoek geweest.
Zij en haar man bleken nog geen 5 km bij ons vandaan te wonen.
Erg gezellig om weer eens lekker Hollands om de tafel te zitten
met koffie en lulverhalen. Die houden we er dus in!
Na twaalf dagen hospitaal mocht ik weer naar huis met de
mededeling dat mijn been zeer goed gerepareerd was en dat ik
daar “gewoon” mee kon lopen. Ik moest mezelf aanleren om zo
recht mogelijk te lopen en zitten met mijn rug. De arts omschreef
het als “Loop als een Poolse Generaal”. Geen idee waar die
uitdrukking vandaan komt.
Dat lopen ging dus voor geen meter, ondanks alle fysiotherapie en
goede wil van mijn kant. Na pas tien weken bleek dat ik ook nog
last had van osteoporose (botontkalking) in mijn voet, waardoor
het belasten van mijn voet zeer pijnlijk was. Normaal komt dit
alleen voor bij dames in de overgang, maar ja, ik ben altijd al een
oud wijf geweest. Maar goed, met medicijnen en belasting tot door
de pijngrens heen was dit weer gauw verleden tijd. Inmiddels kan
ik weer redelijk lopen zonder krukken en zonder korset voor mijn
rug, want ook dat hoogst erotische attribuut heb ik nog tot voor
een week terug moeten dragen. Inmiddels gaat het gelukkig weer
berg op dus met nog wat flinke oefeningen en fysiotherapie hoop
ik toch nog dit seizoen heééél voorzichtig een stukkie te kunnen
skiën.
Ik kan het niet laten en moet toch nog even een geurig detail over
mijn verpleging kwijt. U kunt nu ophangen want het wordt vies !
Door mijn immobiliteit liet ook bruine Gerrit reeds enige dagen op
zich wachten. De steeds vriendelijk gestelde vraag “Stuhlgang ?”
moest ik dan ook de eerste vier dagen met “leider…helaas dus”
beantwoorden. De vijfde dag werd besloten dat het te lang duurde
en er werd ingegrepen. NIET in gegrepen, maar ingegrepen met
spuiten, glycerine en weet ik veel wat nog meer voor zooi. Maar
het werkte als een raket. En wat erger was, het meurde
ongelofelijk. Zelfs ik vond het niet lekker. Leuk gevolg hiervan was
dat, toen ik na dit voorval de zuster de dagen hierna vriendelijk
om de “Schüssel”, de po vroeg, iedereen om me heen spontaan
het bed opensloeg en zonder een woord de kamer verliet. De
manier dus om toch nog wat privacy te hebben.

Ja, ja, wat een Nederlander in Oostenrijk al niet moet doen om
aan voldoende stof voor een nieuwsbrief te komen.

Ramp 2.
Voor inmiddels alweer een kleine maand terug vonden we na het
boodschappen doen onze hond Janssen schuimbekkend en
stuiptrekkend in de gang. Het leek op een soort van epileptische
aanval. Dus, alle boodschappen als de sodemieter uit de auto
gepleurd en onverwijld naar de dierenarts in Spittal geracet. Mede
omdat Janssen's rechter pupil heel klein en de linker heel groot
was, stelde de dierenarts al snel vast dat er iets mis was in z’n
hersenen. Na het intraveneus toedienen van een royale
hoeveelheid valium werd de hond rustig. De dierenarts daar zei
dat ze A. de spullen voor nader onderzoek niet had, maar B. ook
de ervaring miste om een dergelijk probleem aan te pakken. Of
we het er voor over hadden om naar een collega van haar te rijden
die gespecialiseerd was in dit soort zaken.
Bij gebrek aan kinderen doen wij dus alles voor onze hond en
gingen dus naar die collega. Dat bleek 170 km verder te zijn in
het plaatsje Piding in Duitsland, net over de grens bij Salzburg.
We kwamen terecht in een mini huisdierenkliniekje waar drie
gespecialiseerde dierenartsen werken. Voor de geïnteresseerden,
kijk eens op http://www.tierarzt-piding.de/.
Onderzoek met een CT scan bleek nodig evenals het afnemen van
wat hersenvloeistof. Het eerste onderzoek gaf aan dat de hond of
een herseninfarct had gehad of leed aan een hersenontsteking
met als mogelijke oorzaak een infectie van hondenziekte (Ziekte
van Carré genoemd). Entingen schijnen namelijk geen 100%
garantie te zijn. Nader onderzoek van zijn hersenvocht gaf echter

op dat moment geen uitsluitsel, omdat er geen enkel spoor van
wat voor infectie dan ook was. We hebben de hond daar
achtergelaten en zijn weer met een hoofd vol vragen naar huis
gereden.
Na drie dagen weer terug om de hond en een koffer vol met allerlei
pillen op te halen. Janssen was de eerste dagen meer dood dan
levend, maar de arts had gezegd dat dat door de medicijnen
kwam. Janssen was gewoon high oftewel knetterstoned, iets waar
wij als Nederlanders toch alles vanaf wisten . . . (Over reputatie
gesproken)

Janssen was en is nog steeds gelukkig snel herstellende, maar is
niet meer de hond zoals wij hem kennen. Hij is plotseling gewoon
een ouwe hond geworden, waar alle temperament uit verdwenen
is. De dierenarts in Piding heeft gezegd dat hij zich nog wel een
paar weken lang kan verbeteren, dus het is afwachten. En
inderdaad regelmatig zien we toch weer een klein stukje van de
oude Janssen terugkomen.
Inmiddels zijn we een maand verder en zijn onlangs voor een min
of meer afsluitend onderzoek nogmaals naar Piding gereden. Daar
is nog een keertje zijn hersenvocht onderzocht en wederom geen
enkele infectie gevonden. De dierenarts heeft daarom
geconcludeerd dat Janssen toch een herseninfarct gehad heeft en
noemde het een “Rarität”. Beroertes komen bij honden eigenlijk
nauwelijks voor. Alle voorwaarden die wij mensen hebben, zoals
vaatvernauwing en verkalking, een te hoog cholesterolgehalte en
klonterige deeltjes in het bloed, komen bij honden niet voor.
Hondenbloed is, zo werd ons verteld, eigelijk heel mooi dun

vloeibaar. De dierenarts zei dat hij best wel acht verschillende
mogelijke oorzaken kon bedenken maar geen daarvan zou hij
hard kunnen maken dus wijzer zouden we daar niet van worden.
Inmiddels herstelt de hond nog steeds. Hij voelt zich goed maar
heeft aan de rechterzijde toch wel een flinke optater gehad. Zijn
rechter oog ziet niets meer, zijn rechter oor is doof en z’n beide
rechter poten zijn gevoelloos. Hij loopt overigens prima, wil graag
naar buiten, eet en drinkt goed, is zindelijk en wil zelfs best nog
wel met een stok spelen of achter een bal aan hollen. Alleen de
lekkere dominante en doenerige Janssen is overleden.
De hond die overgebleven is kunnen we hopelijk toch nog een
paar prettige jaren hier in en om het huis bieden, want zeker
gezien Janssen's droevige jeugd verdient hij toch echt nog wat
leuke jaren. Aan ons zal het niet liggen.

Ramp 3.
De rekening van de dierenarts is binnen. . . .
Einde Rampspoed
Prietpraat
Voor de rest alles goed, zeg je dan. Daarom gaan we nu verder
met wat leukere berichten.
Gelukkig is er verder eigenlijk niets bijzonders gebeurd dus
zonder bovenstaande gebeurtenissen had ik eigenlijk geen stof
voor deze nieuwsbrief. De kerstdagen komen er aan en Sint
Nicolaas ligt alweer achter ons. Dat kennen ze hier overigens ook,
maar hier heet het eenvoudig “Nikolaas”. Het hele feest is identiek
aan het Nederlandse gebeuren alleen heeft de Sint hier geen
donker gekleurde en veel te vrolijke minderheden als
medewerkers, maar wonderlijk uitgedoste figuren, de “Krampus”.
Een ons nog volkomen onduidelijk gebeuren. Het heeft wat weg
van Halloween. Nikolo is er voor de brave kindertjes en de
Krampusfiguren beschermen de oude pedo tegen boze geesten.
Ook de “Krampus” gaat langs de deuren o.a. op jacht naar snoep.
Een krampus is een figuur gehuld in schapen en geitenvellen met

klauwachtige handen en een duivelse, bokachtige kop. Een soort
Michael Jackson eigenlijk. Hij is omhangen met koebellen en
trommels en zijn komst is dan ook van verre al hoorbaar.
Meer informatie vind je in zowel de Engelse als Duitse taal op
http://www.serve.com/shea/germusa/nikohelp.htm

Eigenlijk heb ik verder helemaal niks te melden dus er moet even
geprakkiseerd worden om nog wat tekst op papier te krijgen.
Na lang nadenken niets zinnig meer te melden dus stop ik.
Bedankt voor alle belangstelling in het afgelopen jaar, de
bezoekjes, mailtjes, kaartjes, chatjes en telefoontjes.
En ook alvast bedankt als u nog steeds iets had willen laten
horen, maar daar nog niet aan toe gekomen bent. . .

p.s. Ik ben vandaag jarig !

Tot ziens in
Mit freundlichen Grußen,

en

Karin en Carl Mollee
Alberden 11
A-9713 Stockenboi
Österreich
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