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Jaargang 
 

 

24-02-2003 

Karin  en  Car l  Mol l e e  

 
 

Voor u ligt alweer onze vierde nieuwsbrief waarin het vervolg van ons Oostenrijks avontuur met als 
belangrijkste nieuws: 

 

 
 

Het gaat beginnen: Het huis in Zwaag is toch nog onverwacht snel verkocht. Een door ons onderschatte 
troef van het huidige huis bleek de slaapkamer, douche en wc op de begane grond. Ideaal dus voor wat 
oudere echtparen al dan niet met handicap. (Handicaps kunnen op verzoek op maat worden gecreëerd) 
Zo ook in ons geval, plotseling ons huis verkocht aan een echtpaar waarvan de man niet goed meer de trap 
kon bestijgen. En door de inzet van onze makelaar ook nog voor een goeie prijs.  
(Bedankt Corné van Dis http://www.remax.nl/hoorn/) 
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We zijn nu dus het “Point of no return” voorbij… 
 
In grote stappen ziet onze planning er als volgt uit. 
Half april wordt de bodemplaat voor ons huis in Karintië gelegd, begin juni wordt daar dan een huis 
opgezet. En eind juni is dat dan klaar. In het laatste weekend van juni vindt dus de grote verhuizing plaats. 
 
De betonnen bodemplaat moet zes weken drogen.  
In een hypermoderne tischlerei (meubelmakerij) zijn ondertussen in een geavanceerd computersysteem de 
bouwtekeningen gemaakt voor het huis. De software ondervangt alle fouten en bestelt zelf alle materialen. 
De bouwtekeningen worden daarna met laserprojectie op de materialen geprojecteerd en vol automatisch 
uitgezaagd. Dit hele proces duurt één dag ! (Wij krijgen deze zomer nog een rondleiding in de fabriek dus 
tzt zal ik daar uitvoerig op terug komen.) 
 
Hierna staat ons huis als een mega bouwpakket in grote onderdelen klaar in de fabriek. Dus met alle 
wanden reeds voorzien van kozijnen, deuren, glas, stopcontacten etc. etc. en alles in de door ons 
uitgekozen kleuren en materialen. 
 
Begin juni wordt de hele klimbim op een dieplader geladen en in vier weken tijd vervolgens het huis 
gebouwd. Volgens de planning is vrijdag 27 juni ons huis dan helemaal klaar.  
Ik moet zelf nog wel effe een keuken bouwen maar daar heb ik dan alle tijd voor. 
De keuken hebben wij inmiddels al in Nederland gekocht en gaat compleet met onze inboedel mee in de 
verhuisauto. Voor de eventueel geïnteresseerden: mijn zoon Martin zit in de keuken business en levert 
graag voor grof geld aan een ieder die daar om vraagt. 
 
Zoals gezegd is het huis eind juni klaar, dus we gaan op vrijdag de 27e al onze spullen in de verhuisauto 
laden, incl. keuken en motorfiets. Dezelfde middag vindt de officiële overdracht plaats bij de notaris van 
ons huis aan de nieuwe bewoners. Die nacht slapen wij bij onze buren (net gehoord) en de volgende dag 
brengt onze zoon Martin ons samen met een neef per luxe auto naar Oostenrijk. Wordt nog een heel gedoe 
met twee bejaarde katten en een hond. Hopelijk weet onze dierenarts waar het knopje van de kat zit om 
het miauwen af te zetten, want anders komen wij nog gekker aan als dat we weg gingen. (Ja, dat kan echt 
!).  
Als alles loopt zoals gepland dan komt op maandag de 30e juni de verhuisauto aan in Oostenrijk met alles 
wat we in de loop der jaren hebben verzameld. Met behulp van zoon en neef gaan we dan beginnen met het 
inrichten van ons nieuwe onderkomen. 

 
 
Wat hier aan vooraf ging….. 
Begin februari zijn wij 10 dagen wezen skiën in Ischgl in Tirool. Lekker weer gehad, ’s nachts -25 en 
overdag -15. Wel weinig sneeuw, slecht drie tot vijf meter. Gelukkig kwam halverwege deze vakantie het 
zonnetje erbij en werd het toch nog aangenaam.  
 
TIP !   Snij nooit de korst van een stuk bevroren kaas want drie hechtingen kosten toch al snel zo,n EUR 
220.= exclusief een skihandschoen zonder duim.  
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Aansluitend aan het skiën zijn wij doorgereden naar de Weißensee. We zijn dit keer binnendoor gegaan 
over hoofdzakelijk secundaire wegen wat een bijzonder mooie trip was. Voor de geografen onder de lezers: 
Ischgl, Landeck, Imst, Innsbruck, Wörgl, Kitzbühel, Felbertauerntunnel, Lienz, Spittal, Weißensee. 
 

 
In Karintië hebben wij eerst een rondje op een zonovergoten Weißensee geschaatst en daarna een aantal 
besprekingen gehad met het bouwbedrijf. Dit waren zeer vermoeiende dagen. Er zat een bespreking bij 
van 08:00 uur tot 19:00 uur met o.a. architect, loodgieter, tegelzetter, BP gas, elektricien, projectleider, 
bouwmeester, telecom enz. waarin we keuzes moesten maken over alle toe te passen materialen. Dit 
betekende b.v. dat we alle te gebruiken houtsoorten moesten uitkiezen, alle kleuren, wat voor deurkrukken, 
lichtknopjes, radiatoren, regengoten, soort van pleisterwerk, tegels, vloerbedekking, parket, wastafels, 
toiletten, badkuip, douches etc. etc. En alles uiteraard in het Duits. 
Dit was dus zeer “anstrengend” Vooral omdat ze daar alles bijzonder netjes willen hebben. Zo kreeg ik het 
domweg niet voor elkaar om een radiator in de badkamer te laten plaatsen, omdat dat zo zonde was van het 
mooie tegelwerk. Liever gelijk maar vloerverwarming in de badkamer, dat stond veel mooier en kostte ook 
nog iets extra. Niets tegen in te brengen dus. Aansluitend in twee dagen weer naar huis gereden en daar nu 
dus druk bezig met alle financiële en logistieke regeltrajecten. Het lijkt wel een baan. 
De komende weken gaan we langzaam maar zeker doosje voor doosje inpakken en vooral veel weggooien. 
Hieronder alvast een paar plaatjes van de definitieve versie van ons nieuwe huis. 
 

 
 

 
    Bouwoverleg.     Weißensee        Ons plekkie 

 
Leuke website’s over onze toekomstige omgeving… 
http://www.stockenboi.at/  “Onze gemeente” 
http://www.weissensee.at/  “Ons meertje” 
http://www.goldeck-spittal.at/ “Ons skigebied” 
http://www.kaernten.at/  “Onze provincie” 
http://www.carinthia-info.com/ “Webcam en info” 
http://www.wigo-haus.at/home.htm “Ons bouwbedrijf”  
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Reageren: ? 
 
Karin en Carl Mollee 
Stolphoeve 11 
1689 DG Zwaag 
 
 +31 229 270431 
 +31 229 275485 
@ c.f.mollee@hetnet.nl 
 
 

&  
 
 
 
 
 

 
 
 
Toekomstig adres: 
 
Carl & Karin Mollee 
Alberden 11 
9713 Zlan 
Österreich 
+43 4245 ++++ 
 

NB. 
Als U een van de voorgaande nieuwsbrieven heeft gemist en alsnog wil ontvangen stuur dan even een leeg 
mailberichtje met als onderwerp Nieuwsbrief 1, 2 of 3 aan : c.f.mollee@hetnet.nl . 
 
Indien u geen prijs stelt op volgende nieuwsbrieven stuur dan even een leeg mailbericht met als onderwerp 
Nieuwsbrief 0 aan : c.f.mollee@hetnet.nl . 


