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Karin en Carl Mollee
De zevende nieuwsbrief; De eerste weken in Oostenrijk zijn wij …..

Na een voorspoedige reis zijn wij de 28e juni met onze veestapel in ons nieuwe thuisland aangekomen.
Onze beide katten hebben weliswaar ruim 10 dagen nodig gehad om weer een beetje tot zichzelf te komen,
maar de reis zelf ging prima mede doordat het slaappilletje tegen verwachting ruim 15 uur effectief bleek
te zijn. De inschatting lag rond de 6 uur, maar onze katten die sowieso al gek op slapen zijn gingen met dit
middel in een soort van winterslaap, terwijl het toch best lekker weer was onderweg.
Voor de nog niet volledig geïnformeerde. Ons huis is dus nog niet klaar. Er is een hoop gezeur geweest
omtrent de te verlenen bouwvergunning in verband met de stijging van onze oprit met een hellingshoek van
25 tot 30%. Is allemaal opgelost, maar heeft wel de nodige vertraging opgeleverd. Gelukkig had onze
Oostenrijkse projectleider nog een compleet gemeubileerd huis in voorraad in Klagenfurt, waar wij
ongelimiteerd gebruik van kunnen maken.
De maandag na onze aankomst hebben wij als eerste een auto gekocht. Al ras bleek dat ook in Oostenrijk
de auto’s kentekenplaten hebben en dat die dus op naam en niet op auto geregistreerd staan. Helaas voor
ons dus, want zonder een officieel huis geen kenteken. Goede raad was niet duur want de familie waar wij
al sedert vele jaren in pension komen stelde voor om ons officieel in huis te nemen, zodat wij ons bij de
gemeente op hun adres konden laten inschrijven. Dit ging dus zonder slag of stoot en we kregen
onmiddellijk de status van “asielzoeker” aangemeten door de familie waar wij nu op papier bij inwonen.
Probleem in elk geval de wereld uit en de volgende dag waren we mobiel.
De bouwleider in Oostenrijk, “Hansie”, blijkt in levende lijve een uiterst vriendelijk mens te zijn. De status
van “kunden” is voorbij en we zijn nu dus “freunden” en moeten zelf je en jij zeggen. Oostenrijkers blijken
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gek op gezelligheid te zijn, dus we rollen van feestje naar feestje of beter gezegd van barbecue naar
barbecue. Als dit zo door blijft gaan wordt de kritische grens van 85 kilo lichaamsgewicht binnenkort
glansrijk overschreden. Het bier is hier trouwens ook niet verkeerd. De eerste twee weken heeft Hansie
min of meer vrij genomen en heeft ons enorm geholpen met allerlei te regelen zaken. Want zoals hij zelf al
had bedacht, Als jullie alles zelf uit moeten zoeken dan ben je de hele maand bezig en is waarschijnlijk nog
lang niet alles geregeld of wordt een hoop verkeerd begrepen.
In de afgelopen weken heeft hij ons flink wat mooie plekjes van Karintië laten zien. De man zijn vorige job
was iets bij de benzine maatschappij OMV waarvoor hij veel in o.a. Karintië heeft moeten reizen. Hij kent
hier dus elke kroeg en elk restaurant. Was wel heel erg lekker. Gelukkig zit de weegschaal nog in een grote
zeecontainer ergens in Nederland.
De afgelopen week is ons huis “opgericht”. Dit is dus een heel leuke ervaring om mee te maken. Het huis is
uit “fertigteilen” samengesteld. De eerste dag kwamen er dus vier grote diepladers met complete wanden,
vloeren en dakdelen aangereden. Aan de zijlijn van de bouwplaats stond een kraandrijver met een kastje op
zijn buik waarmee hij als met een soort extra lichaamsdeel met akelige precisie de spullen op hun plaats
tilde. Alles klikte als een soort van Lego op en in elkaar en na een dag stond er dus een compleet huis in
ruwbouw. De tweede dag ging het dak erop en inmiddels zijn er allerlei disciplines zoals loodgieters,
tegelzetters, parketleggers, timmermannen, elektriciens etc. etc. aan de gang. Leuk om te zien was dat er
tijdens de montage tussen de zes bouwers geen woord werd gewisseld. Er werd samengewerkt als in een
circusact aan de trampoline. Een perfect op elkaar ingespeeld team wat al heel lang in steeds dezelfde
samenstelling huizen in elkaar knutselt. En dat dus dagelijks van ’s morgens half zeven tot ’s avonds half
zeven. Toch wel iets anders dan in de Nederlands bouw. Hieronder een paar plaatjes.

Karin gefotografeerd vanaf de waranda. (Ik wou eigenlijk zeggen genomen vanaf, maar dat levert weer
commentaar op.)
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Onze beide chauffeurs, zoon Martin en neef Remco. De middelste heeft niet gereden .

De bouwplaats op dinsdag.
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Op woensdag.

Op woensdag aan het eind van de dag.
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En zoals het er vandaag (donderdagmiddag) uitzag. Morgen komen de dakpannen erop, wordt de carport
gebouwd en de berging achter de carport.
Dit mailbericht stuur ik vanaf de PC van Hansie’s dochter dus reageren op dit adres heeft geen zin. Ik
ontvang natuurlijk wel heel graag reakties dus blijf mailen naar c.f.mollee@gmx.at. Ik lees mijn mail
onregelmatig uit. Ik hoop eind volgende maand over een vaste telefoon en internet aansluiting te
beschikken dus tot dan gaat het wat moeizaam. Wij zijn wel heel goed te bellen. Wij hebben een
Oostenrijkse Prepaid aangeschaft, want de eerste week bellen met onze Nederlandse GSM kostte in no
time al bijna 200 €uro. Ons Oostenrijkse mobiele nummer (handy zeggen ze hier) is 0043 664 6 535 435.
Dit was het voorlopig weer. Ik laat spoedig weer van ons horen !
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Tot ziens in

Karin u. Carl Mollee
Alberden 11
A-9713 Zlan
Österreich




+43 664 6 535 435
c.f.mollee@gmx.at
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