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Ein herzliches Grüß Gott bei uns
in Stockenboi !

Hier is ie dan, de 15de en voorlopig laatste nieuwsbrief. Waarom de laatste ? Omdat ik eigenlijk niet zo
veel meer te vertellen heb en het niet in oeverloos slap geklets (zoals bij een werkoverleg) wil laten
ontaarden. De vorige nieuwsbrief heeft alweer een jaar geleden het levenslicht aanschouwt, dus eerst maar
even het afgelopen jaar doornemen.
Het afgelopen jaar begon ongeveer 1 jaar terug. Ik lag toen nog behoorlijk in de kreukels ten gevolge van
een aanrijding door een bezopen Oostenrijker. Inmiddels zijn de meeste wonden gelikt en beperkt de rest
schade zich tot een definitief naar de kl…. zijnde rug. Dat klinkt dramatischer dan het is, want als ik
gewoon een beetje mijn gemak hou en mezelf ontzie dan valt daar tot op heden best mee te leven. Lastig is
dat ik nu voor een aantal zaken hulp moet vragen. Overigens zijn dat zaken waar hulp sowieso altijd al
meer dan welkom was. Ik doel bijvoorbeeld op: gras maaien, huis schilderen, boodschappen sjouwen, auto
wassen etc. etc. Zoals gezegd, valt mee te leven.

In een van mijn eerdere verhaaltjes heb ik al melding gedaan omtrent mijn vertroebelde blik. Bleek dus
niets met mijn vroegere werk te maken te hebben, maar domweg grauwe staar te zijn. Vorige week ben ik
daar aan geholpen en er ging dus een heel nieuwe wereld voor me open. Het blijkt dat ik erg mooi woon
met een prachtig uitzicht en ook Karin ziet er plotseling een stuk leuker uit. Nou was ik al heel blij met haar
maar je komt toch op een leeftijd dat je het van “kijken” moet hebben. Steeds meer zaken worden
langzaamaan een mooie herinnering. De ingreep zelf stelde helemaal niets voor. Sterker nog, ik heb er dus
niets van gemerkt. Ik ben geholpen in de ogenkliniek in Klagenfurt. Een fabriek voor slechtzienden.
Dinsdag opgenomen voor onderzoek, woensdag (07:00 uur) geopereerd en donderdagochtend weer naar
huis. De operatie kamer, zeg maar rustig zaal, had ongeveer 15 operatietafels waar waarschijnlijk ter
gelegenheid van de komende kerst een hele verzameling groen geklede artsen en assistenten rondliepen. Ik
moest even op mijn beurt wachten en viel dus in slaap. Toen ik enigszins beschaamd wakker schrok bleek
er een grote pleister over mijn oog geplakt te zijn en was alles dus al achter de rug. Echt helemaal niets van
gemerkt!
Door met de tragische afdeling.
Op 22 oktober hebben wij tot ons grote verdriet onze trouwste en beste vriend Janssen helaas moeten laten
inslapen. Janssen leed tengevolge van een herseninfarct aan epileptische aanvallen. Deze kwamen telkens
met een interval van zo’n drie weken en duurde doorgaans een dag. Daarna was de hond een dag of drie erg
verwart maar herstelde vervolgens weer helemaal en zat dan ook weer vol levenslust. Helaas werden de
aanvallen qua intensiteit steeds heftiger en uiteindelijk werd de laatste aanval hem fataal. Hij kwam niet
goed meer bij, zag niets meer, kon niet goed meer staan en reageerde nauwelijks nog op prikkels van
buitenaf. Bovenal was hij echter ongelooflijk angstig. Dit alles bij elkaar opgeteld heeft ons helaas moeten
doen besluiten om hem veel te jong te laten inslapen.
We missen hem ontzettend.

Alledaagse dingen.
We hebben qua weer een redelijke zomer achter de rug. Heel veel mooie plekken hier in Karintië bezocht,
veel leuke rondritten met de motor gemaakt, lekker in de Weissensee gezwommen en natuurlijk
buitengewoon van ons huis en tuin genoten. Uiteraard ook weer aardig wat bezoek gehad, wat telkens weer
heel erg leuk was. Dus…. blijf (gedoseerd) komen!
Ook dit jaar weer heel veel foto’s gemaakt waarvan een deel via het internet is te bekijken. Ga naar mijn
website en klik op het cameraatje op de startpagina. (www.members.aon.at/carl)
Wat verder te melden?
Het is hier inmiddels echt winter geworden. Er ligt ongeveer een meter sneeuw en de temperaturen
schommelen zo van -5 overdag tot -18 graden in de nacht. Best wel koud. Gelukkig zijn bij Karin de
zogenaamde wechseljaren begonnen wat regelmatig de bekende opvliegers met zich meebrengt die op hun
beurt in bed weer voor aangename bijverwarming zorgen.

En natuurlijk zijn ook wij heel druk met de nieuwe Nederlandse zorgverzekering !
Jullie ook !? hoor ik al roepen. Ja wij ook. Het zit zo:
In Nederland zit in Den Haag een dievenbende die zichzelf “regering” noemt. Onder aanvoering van
roverhoofdman Balkenende loopt daar een meesterdief en zwendelaar rond die verstoken van elke vorm
van beschaving zichzelf minister van onder andere gezondheid noemt. De laaienlichter luistert naar de
naam Hoogervorst.
Een korte toelichting: (Het hele verhaal staat ook op mijn website)
Wij beiden zijn hier in Oostenrijk tegen alle ziekte kosten vrijwillig bij de “Kärntner Gebietskrankenkasse”
verzekerd. Een soort van ziekenfonds waar Nederland nog een puntje aan kan zuigen. Voor zegge en
schrijve € 235.= per maand zijn we beide volledig en tot volle tevredenheid tegen bijna alle medische
kosten verzekerd.
Echter……….
De eerder genoemde bedriegertjes en volksverlakkers hebben besloten dat de nieuwe zorgverzekering voor
alle Nederlanders met inkomen vanuit Nederland gaat gelden. Dus ook voor ons!
Dit betekent onder andere dat wij ons verplicht voor de AWBZ moeten gaan verzekeren, hoewel wij als
niet-ingezetenen voor de voorzieningen niet in aanmerking komen.
Zelfs de minister vond dat een beetje raar en die heeft dan ook aan alle Nederlanders in het buitenland maar
liefst 30% korting gegeven op een verplichte verzekering, die nooit zal uitkeren. En dan te bedenken dat
wij ons tweeënhalf jaar geleden nog niet eens vrijwillig voor de AWBZ kónden verzekeren Wij gaan nu
dus van € 235.= per maand naar een kleine €600.= per maand !!!
De financiële problemen die dit met zich meebrengt laten zich raden. Het is zelfs zo erg dat grote groepen
AOW-ers en pensionsten in Spanje en Portugal daar de boel moeten verkopen en weer terug naar
Nederland komen, omdat ze het anders niet meer kunnen opbrengen. Wij hebben ons inmiddels bij een
vereniging aangesloten die een kort geding tegen de staat der Nederlanden gaat voeren om zo te proberen
aan deze ronduit belachelijke situatie een eind te maken. Wat hier plaatsvindt is dus een legale vorm van
diefstal.
Helaas hebben we gemerkt dat de media in Nederland hier nauwelijks aandacht aan geven. Ergens nog wel
logisch, want ook in Nederland zelf verloopt de hele invoering van de nieuwe wet niet geheel gladjes. Aan
de andere kant hebben wij toch een beetje het gevoel, dat er toch ook wordt gedacht van: Die paar
Nederlanders in het buitenland . . . Who gives a fuck. Ze zitten op hun gat in de zon en nog klagen ook. De
laatste zin is zo ongeveer uitgesproken door meneer P. Witteman van, uiteraard, de VARA, en zelfs de
directeur van het CVZ de heer Hillen heeft woorden gesproken van gelijke strekking. Het CVZ of College
van zorgverzekeringen is nota bene het uitvoerend orgaan van de nieuwe zorgverzekeringswet.
Waarschijnlijk zijn wij gewoon te netjes, en dan ben je in Nederland een prooi voor allerlei overheden die
via jouw portemonnee hun wanbeleid willen financieren.
Zo, dat moest ik toch echt even kwijt. De geïnteresseerden kunnen de discussie via onze website volgen.
Wat is er verder nog gebeurd?
Karin’s baantje als taxichauffeur is voorbij. Nadat zij de Go Mobil had omgetoverd in Crash Mobil werd
haar beleefd doch dringend verzocht op te stappen. Het eerste ongeval gebeurde door iets te hard rijden op
een natte weg waar toevallig een schuurtje overstak. Auto de bocht uit, weiland in en “Total Loss”
Gelukkig was de auto net nieuw dus alles was netjes kapot gegaan.
Vervolgens dus een nieuwe auto besteld en uitgeleverd. Alweer die Hollandse achter het stuur, dacht een
Oostenrijker, die echt veel te hard van een berg af kwam rijden. Boem, auto twee naar de Filistijnen.
Hoewel het tweede ongeval geheel buiten Karin’s schuld plaatsvond, vond het bestuur het toch wenselijk
een andere chauffeur aan te trekken. Ze werden er namelijk heel erg nerveus van. Ondergetekende heeft ter
afsluiting nog een fraaie toespraak gehouden in het gemeente huis waar het voltallige Go-Mobil Verein
bestuur in vergadering aanwezig was. Even ongezouten mijn mening en hun hun vet gegeven.

Dat was schrikken ! Dat kenden ze helemaal niet. Nu dus wel. . .

Alles bij elkaar een leuk jaar achter de rug.
Aangenaam bezoek gehad. Twee daarvan waren op de motor. Wij hebben bijzonder leuke herinneringen
aan de gezamenlijke ritten door het fraaie Oostenrijkse en Noord Italiaanse landschap. over bochtige passen
en langs aantrekkelijke terrasjes. Die houwen we erin jongens!

Uiteraard waren zij gelukkig niet de enige die ons wisten te vinden. Leuk waren ook de twee dames van
mijn oude werkplek. Jammer dat ze zo weinig te zeggen hadden. En natuurlijk in de eerste plaats de
bezoekjes van mijn zoon Martin en zijn Margrietje, mijn broers, oud buren, oud collega’s, directe vrienden,
vriendinnen enz. enz.
Op de volgende pagina een volkomen willekeurige impressie.

De contacten met de Nederlandse achterban verlopen mede dank zij de mogelijkheid om heel goedkoop te
telefoneren erg leuk. Voor hen die het nog niet wisten, via telediscount belt je vanuit Nederland tegen
lokale kosten naar Oostenrijk. Je kiest 0900 0900, dan ons complete nummer en sluit af met een hekje.
Dus: 0900 0900 0043 4245 63909 #
Ook heel veel aandacht besteed aan mijn website. Doe mij een plezier en surf eens naar
www.members.aon.at/carl

Een berichtje in ons gastenboek maakt het helemaal af.
O ja, ook leuk, althans voor ons. We krijgen tegenwoordig elke avond bezoek van een ree die hier een
hapje komt eten. We leggen dan ook trouw wat oud brood, worteltjes en appels voor hem of haar neer.
We noemen hem Charles.

Ree Charles
En verder weet ik echt niets leuks meer te melden. We worden steeds ouder (de 14e 59) wat zich uit doordat
mijn voeten steeds verder weg lijken te zitten als ik probeer mijn sokken aan te trekken en onder de douche
is mijn rug een volkomen onbereikbaar stuk lichaam geworden.
Ik weet niks meer….
Dus stop ik ermee.
Allemaal een heel prettige kerst en leuke jaarwisseling en een goede gezondheid voor 2006 en al die jaren
die daarna hopelijk nog volgen,
Tot ziens in

Mit liebe Grußen,

Karin en Carl Mollee
Alberden 11
A-9713 Zlan
Österreich
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