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      Nieuws b r i e f  6          2e 

Jaargang 

 
 

17-06-2003 

Karin  en  Car l  Mol l e e  

 

De zesde nieuwsbrief; het vervolg van ons Oostenrijks avontuur met als belangrijkste onderwerp: 
 

 
 

         
 
Dit keer een kort nieuwsbriefje want we zijn druk !  
 

Hoezo wat hebben we een hoop rotzooi ? 
Verhuisdoos 85 is gepakt en we zijn nog niet klaar. De afgelopen weken waren op z’n zachts gezegd 
hectisch…  
 

Het ganse dal in Oostenrijk begint zich er mee te bemoeien. Overigens wel in positieve zin. 
Voorbeeld van een telefoontje: 
 

Hallo Carl met Oswald. 
Hallo Oswald leuk dat je belt…. 
Carl, een vraagje. Jullie kregen toch geen kelder ? 
Nee inderdaad, we hebben geen Euro’s meer voor een kelder, hoezo ? 
Nou, ze hebben een gigantische kuil gegraven waar ze volgens mij straks een kelder in gaan bouwen. 

De bouw is begonnen… 
De fundering is klaar ! 
 

Nog ---111000--- dagen te gaan.. 

 

     (d.d.17-06-2003) 
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Jörg…. Nog an toe, dat is dus niet de bedoeling.      – PANIEK - in de tent 
 

Volgende telefoontje 
Hallo Marcus met Carl, zeg doe mij eens een lol en rijdt even met je digitale camera langs onze bouwplaats, 
maak een paar foto’s en stuur die dan via de mail even naar mij toe want het dreigt niet goed te gaan. 
Machen wir 
 

Foto’s na 20 minuten binnen en met de foto’s in de hand de man met de “Bagger” of wel de Shovel gebeld 
op zijn mobieltje. Moeizaam gesprek als zo’n man in zijn Shovel zit en ondertussen gewoon doorwerkt. 
Hallo meneer Lamprecht, gaat alles daar wel volgens plan want volgens mijn informatie bent u een 
parkeergarage aan het bouwen. 
Nee hoor, Herr Molle (Mollee wordt altijd Molle) alles gaat zoals afgesproken met de projectleider. 
 

Telefoontje naar de projectleider. 
Ha die Hans, luister en huiver. We zijn een beetje ongerust want bla bla bla 
Lulkuche, alles klopt. Er is een kuil van 1.60 meter. Daar komt een laagje zand op, daarna een betonplaat 
van een meter en dan nog een constructie van 50 cm om het huis op te monteren. 
 

Druk weer van de ketel…. 
 

Paar dagen later een brief in de bus van een of andere Oostenrijkse suflul van een boekhouder. 
 

Geachte familie Mollee. 
De bouw is stilgelegd want wij hebben bij ons bouwbedrijf nog steeds geen bankgarantie van u mogen 
ontvangen. Wel Godver…, en dan nog een heel rijtje. 
 

Hallo Bank in Nederland, hoe kom ik aan een bankgarantie. 
Meneer, die heeft u al want het verkoopkontrakt van uw huis kunt u in Nederland als financiering garantie 
beschouwen. Karin dus aan de arbeid om het kontrakt op hoofdzaken te vertalen naar het Duits. Urenlang 
geen kind aan gehad.  
 

Pissig mailtje naar de bouwleider. 
Hadden wij niet afgesproken dat u uw geld aan het eind van de maand juni op uw rekening zou krijgen ? 
 

Mailtje terug. 
Vergissing van suflul. Alle problemen zijn opgelost en we gaan gewoon door met de bouw. 
Voor de goede orde….We zijn wel zo’n twee tot drie weken te laat klaar. 
Lastig als je je huis al verkocht hebt, een verhuizer geregeld hebt en vervoer voor jezelf en je vrouw 
geregeld hebt, en voor twee katten en een hond. 
 

Bouwbedrijf voelt nattigheid en biedt ons dus een compleet ingerichte woning aan die wij kunnen 
betrekken. Die woning staat wel in Klagenfurt maar dat is op zich wel weer leuk want dat is een grote en 
leuke stad. Wel een beetje lullig voor onze twee oude katten maar het is niet anders. 
Over tien dagen gaan we dus definitief vertrekken. 
Vrijdag de 27e komt de verhuizer om al onze spullen in een grote oplegger te laden. Die oplegger wordt dan 
ergens in een opslag geparkeerd en eind juli naar Oostenrijk gereden. Grootste probleem geven onze 
kamerplanten want die redden het zolang niet. Gelukkig hebben we familie aan het eind van de straat 
wonen dus deze week gaan we alle planten naar mijn broertje brengen waar ze dan verzorgd worden tot 
eind juli waarna mijn broer ze naar de verhuizer brengt om ze op het laatste moment in de oplegger te 
laden. Wij gaan ondertussen met zoon en neef vooruit met beestenboel en flink wat weekendtassen. Onze 
eerste aktie daar wordt het kopen van een auto want we hebben zelf op dat moment dus nada. Karin reed 
met een keurige lease-auto rond maar KPN wil hem helaas terug hebben terwijl wij er toch zo’n gemak van 
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hadden. Nog te vermelden dat Karin nu dus eindelijk officieel boventallig is verklaard. Het heeft even 
geduurd eer KPN de juiste datum wist en de definietieve beslissing nam maar ach wat zijn tien maanden…., 
het ging immers maar over de baan van vijftien mensen met hun gezinnetjes. Dus niet treuren, tegen KPN 
gezegd dat we ze verder veel plezier wensen en gewoon ontslag genomen. Helaas lukte het niet om op 
dezelfde condities te vertrekken als straks Dhr. Scheepbouwer gaat doen maar een minimaal promilage van 
zijn vertrekpremie mogen wij tegemoet zien.  
 

We zijn vanaf nu dus een paar weken uit de lucht. We zijn wel telefonisch bereikbaar op ons Nederlandse 
mobiele nummer 06-30475730. Onze e mail wordt door zoon Martin opgevraagd en vervolgens weggepleurd 
dus dat gaat ook wel goed. Zodra we een beetje op orde zijn, de PC in de lucht hebben en een werkende 
telefoonlijn met ADSL gaat u weer van ons horen. 
 

Het ligt in mijn bedoeling om in Oostenrijk door te blijven gaan met het schrijven van dit soort lariekoek. 
 

Karin en ik hopen dat we alle kontakten in stand kunnen houden en vragen dan ook aan alle geadresseerden 
dat naar ons toe ook te blijven doen. En als we starks klaar zijn, ik denk op zijn vroegst eind augustus, dan 
bent u allemaal (gedoseerd) WELKOM. We zijn straks ingericht op het ontvangen van gasten dus stel ons 
niet teleur want wat moeten we anders met twee slaapkamers en twee badkamers.  
Ons huwelijk is nog veel te goed voor gescheiden kamers ondanks het feit dat we dit jaar alweer ons 

 jarig jubileum vieren als lovers en ons  jarig jubileum als echtpaar. 
 

Ja, den tijd vliet als een snelle rivier, geniet er dus van, blijf allemaal gezond en kom langs !!! 
 

&               Tot ziens in  
 
 

Carl & Karin Mollee 
Alberden 11 
9713 Zlan 
Österreich 
 
  +43 4245 ? ? ? ? 
 +43 4245 ? ? ? ? 
 +31 (0) 630475730 

 

 c.f.mollee@gmx.at 
  http://home.hetnet.nl/~carlmoll/index.html   (plaatjes van de bouw) 
 

NB. 
Als je een van de voorgaande nieuwsbrieven hebt gemist en alsnog wilt ontvangen stuur dan even een 
mailberichtje met als onderwerp Nieuwsbrief 1, 2,3, 4 of 5 aan : c.f.mollee@gmx.at 
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Indien je geen prijs meer stelt op volgende nieuwsbrieven stuur dan even een mailbericht met als 
onderwerp Nieuwsbrief 0 aan : c.f.mollee@gmx.at 


