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De achtste nieuwsbrief;
Er zijn inmiddels zes weken verstreken sinds ons vertrek uit Nederland.
Een korte impressie van ons reilen en zeilen…
Zoals al eerder verteld hebben we als eerste een auto gekocht, een automaat en ik moet zeggen dat dat
heel ontspannend rijdt hier met al die bergen. Heel lekker dat dat “sportieve” schakelen niet meer hoeft.
We hebben geen nieuwe maar een z.g. “Gebrauchtwagen” gekocht, een Honda Shuttle of zoals ze hier
zeggen een zjauttel. Met die auto zijn we dus allerlei instanties afgeweest om de laatste zaken te regelen
die we niet op voorhand konden regelen. Zo hebben we ons bij de gebiedskrankenkasse aangemeld voor een
ziektekosten verzekering. Tot op de €uro nauwkeurig net zo duur als in Nederland. We zijn bij het
Finanzamt (belastingdienst) in Villach geweest om ons als Oostenrijks belastingplichtige te melden want
anders komt er vroeg of laat, altijd ongelegen, een aanslag die voor minstens een week mijn humeur
vergalt. Verder hebben we alle standaard verzekeringen die een mens nodig heeft afgesloten. Dat
betekent dat ik vanaf nu erg voorzichtig moet zijn want Karin heeft o.a. een risico verzekering op mijn
leven afgesloten dus een verkeerd woord en….. In het algemeen gesproken is alles hier min of meer gelijk
aan Nederland voor zover het procedures en instellingen betreft. Wat je niet moet doen is bij je bank
leunend op een soort van pinautomaat gaan klagen dat je nog steeds geen afschriften van je rekening hebt
ontvangen. De juffrouw vraagt dan heel vriendelijk om je bankpasje, blijft kalm, en stopt je pas in het
apparaat waar je op leunt. Reutel, reutel, reutel…en kijk aan, daar komen alle afschriften keurig uitgeprint
uit het machientje. Ze sturen ze hier dus niet op maar je kan ze zelf naar behoefte uitprinten.
Wat ons tot op heden het meest treft is de buitengewoon vriendelijk opstelling van de Oostenrijkers naar
ons toe. Iedereen is aardig en heeft tijd voor je. Alles gaat er hier heel relaxed aan toe. De sfeer is een
beetje Mediterranees. Ze vinden overigens van zichzelf dat ze niet buitenlander vriendelijk zijn. Ons is
niet duidelijk waarom.
Voor twee weken terug is de verhuizer met al onze spullen vanuit Nederland hier aangekomen. Dus alweer
een inmiddels opgelost probleem want waar laat je die zooi als je huis nog niet klaar is. Uiteindelijk in een
opslag in Klagenfurt op kosten van de huisbouwer.
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We hebben nu in elk geval wel weer de beschikking over onze motor en de fietsen. Onze fietsen zijn
gelukkig toerfietsen want fietsen is hier een hele toer. Zo ligt het centrum van Klagenfurt ongeveer drie
kilometer van ons tijdelijke huis. Deze week daar heel relaxed naar toe gefietst en ons verbaasd over het
vlotte tempo en gemak waarmee dat ging. We weten nu dat de hele terug weg een groot vals plat is en dat
valt dus best tegen bij een tempratuur van 35˚ Celsius. Trouwens ook bij 15˚
Ook al ons eerste bezoek gehad ! Een zeer goede (ex) collega en ex KPN-ster is met haar partner drie
dagen bij ons in ons tijdelijke onderkomen in Klagenfurt langs geweest. Was heel gezellig dus dat verdient
navolging !
Het huis.
Hoe staat het er nu mee hoor ik een ieder vragen…, wel

het staat.
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Er was wat vertraging ontstaan o.a. doordat de gemeente twee welken op zich liet wachten met het
afgeven van een bouwvergunning en vervolgens kwamen daar nog eens twee weken bij omdat de
Landesstrasseverwaltung, zeg maar een soort van kruising tussen de provincie en Rijkswaterstaat,
toestemming moest geven om een in en uitrit te maken vanaf ons grondstuk naar hun weg. Bij elkaar dus
zo’n vier weken oponthoud waardoor er vervolgens allerlei planningen en afspraken uit de pas gingen lopen
waardoor de totale vertraging nu op zo’n zes tot acht weken gaat uitkomen. Maar goed, de buitenkant is
helemaal klaar met uitzondering van de waranda. Die wordt op dit moment in de Tischlerei, de
meubelmakerij van het bouwbedrijf, gemaakt. Binnen zitten alle leidingen zoals water, gas, telefoon,
elektra, verwarming etc. erin en zijn de vloeren gestort. Elke dag wordt de vochtigheidsgraad met
elektronische apparatuur gemeten en zodra een bepaalde ondergrens is bereikt gaat de tegelzetter aan de
gang. Waarschijnlijk gebeurt dat de komende week al want vanmiddag werden alle tegels geleverd. De 20e
augustus komt zoonlief Martin hier zijn vakantie houden. Dat gaat hem nog vies tegenvallen want op de dag
dat hij aankomt wordt onze keuken vanuit de opslag in Klagenfurt naar onze nieuwe woning gebracht alwaar
ik die samen met hem ga monteren. Ik heb zijn hulp daar hard bij nodig want hij heeft ons de keuken
verkocht in is zo’n beetje de enige die weet hoe de keuken er uiteindelijk moet gaan uitzien. Nu zijn het
nog vijf flinke pallets met een enorme hoeveelheid dozen met daarin allerlei kastjes die allemaal op elkaar
lijken. Dat wordt nog feest.
Verder met het huis.
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Zoals gezegd worden de komende week de tegels gelegd in de hal, keuken, badkamers en wasmachine
ruimte. Daarna worden de plafonds en muren verputzt (gestuct) en als dat droog is worden de deuren
kompleet met de deurstijlen gemonteerde. Heel slim want dan hoef je niets af te plakken.
Dan wordt het weer even heel druk op de werkvloer want de elektricien komt weer langs om alle
dekplaatjes te monteren, de loodgieter om de radiatoren aan de muur te schroeven, de badkuip,
douchecabines en toiletten te monteren, de parketlegger voor de begane grond en de stoffeerder voor de
eerste verdieping.
Ondertussen gaan wij iemand zoeken die zand heeft voor om het huis en onder het nog te leggen terras,
gaan we informeren wat het asfalteren van onze oprit kost, moeten we op zoek naar een flinke berg humus
om de toekomstige tuingrond te verbeteren en gaan we bij een soort van tuincentrum kijken hoe we een
soort van wal kunnen laten maken met van die grote keien om de grond achter ons huis op te vangen. Want
dat wordt nu na elke regenbui een modderzootje en dat willen we dus niet want wij zijn heel nette typjes.
We moeten ook nog kennis maken met onze toekomstige Hausarzt en Zahnarzt. We hebben er van elke
soort al een op het oog. In het Duits is Hausarzt een mannelijk woord maar ik heb voor een vrouwelijke
arts gekozen. Is weer eens wat anders.
En dat moet dus allemaal nog deze maand gebeuren. Hoezo VUT, ik heb het nog nooit zo druk gehad.
Over VUT gesproken, het woord VUT kennen ze hier uiteraard niet dus ik had het steeds keurig over pré
pensioen. Telkens als ik dat ging uitleggen gingen ze allemaal bezorgd naar me kijken om te zien wat ik dan
wel mocht mankeren. Oostenrijk kent namelijk geen WAO maar een standaard pensioen voor iedereen. Als
je geblesseerd raakt, bijvoorbeeld omdat je je vertilt hebt aan een krat bier, en niet meer werken kan dan
ga je dus met pré pensioen. Heb je meteen tijd om die krat leeg te drinken.
VUT heet hier Ruhestand en Pre Vut Vorruhestand, ik denk ik meld het maar even.
Wat we geleerd hebben over de inwoners van Karintië is dat er voor hun maar drie zaken belangrijk zijn in
het leven, ik noem ze even:
1e
Een flinke tafel om lekker an te zitten
e
2
Veel bier
3e
Een grill of barbecue voor de koteletten of schops en braadworsten.
Het leven wordt zo dus heel eenvoudig maar wel vermoeiend. We zijn de laatste weken van party naar
party gerold. Heel leuk was een feestje bij het plaatselijke politiekorps. We kwamen op een terrasje een
politieagent met zijn vriendin tegen en raakten daarmee aan de praat. Hij bleek de volgende dag jarig te
zijn en of we ook even wat kwamen drinken. Dat is gelukt.

4

Leuk verhaal: De politie kreeg hier onlangs de beschikking over nieuwe blaasapparatuur en die moest dus
getest worden.
Dat ging als volgt, je opent een vat bier van 60 liter, nodigt al je collega’s uit die op dat moment min of
meer vrij zijn, drinkt een flinke pul bier en gaat blazen. Je constateert dat je nog niet genoeg op hebt
voor een bekeuring dus je neemt er nog een. Aan het eind van de avond moesten de buren de agenten met
hun eigen politieauto naar huis brengen. De apparatuur voldoet maar verdient nog nader kritisch
onderzoek.
Hieronder nog wat plaatjes.

Eindelijk weer onze spullen. Er stond ook nog een grote zeecontainer op een aanhanger volledig gevuld met
spullenboel.
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Willen jullie mij er a.u.b. buiten laten !
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En hij test dus de Oostenrijkse keuken.
Het is inmiddels de 12e geworden en dit verhaal moet dus nog steeds worden verstuurd. De juffrouw wiens
PC ik gebruik om te internetten is verpleegster en heeft nu nachtdienst dus het duurt nog even voordat ik
dit verhaal kan versturen. Dus maar verder met onze belevenissen.

7

Zo zag het er vandaag de 12e augustus uit.
We zijn vandaag bij de gemeente wezen informeren hoe en bij wie we het beste onze oprit kunnen laten
asfalteren. Elisabeth die in haar eentje de complete gemeente is had een adres voor ons en vertelde
daarbij dat het asfalteren van een toerit gesubsidieerd wordt door de gemeente en dat we daarvoor dan
een aanvraag bij haar moesten indienen. Direct daarna concludeerde ze dat dat hooi voeren aan een dood
paard zou worden en vervolgens kroop ze achter haar PC om voor ons de subsidie aanvraag te tikken.
Handtekening gezet en weer een stapje verder.
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Karin en de hele gemeente Stockenboi bezig met een subsidie aanvraag.
Vandaag was de tegelzetter druk bezig en die kwam met allerlei voorstellen om het er wat ‘mooier’ uit te
laten zien. Uiteraard hebben we zijn adviezen opgevolgd.

Janssen test effe of ze wel lekker liggen.

Karin met de tegelzetter. (Zonder overall is Karin)

Morgen gaan we weer naar de bouwplaats om met de bouwleider van boven tot onder door het huis te gaan
en alles wat ooit afgesproken was te verifiëren. Zo gaan we langzaam maar zeker richting de 20e augustus,
9

de dag waarop we zelf aan de gang kunnen in ons huis en de passieve periode achter ons komt te liggen. De
volgende nieuwsbrief zal daar dan weer uitgebreid op in gaan.

P.S.
Wilt u a.u.b. NIET op deze mail reageren want ik heb hem verstuurd vanaf de PC van een Oostenrijkse
vriendin die geen woord Nederlands leest of spreekt. ( Met uitzondering van “lekker kontje”) Ik heb haar
gezegd dat ze alle reakties direct kan verwijderen dus reageren heeft geen zin. Ik laat weten wanneer ik
weer on line ben, maar dat zal op zijn vroegst begin september zijn.

Tot ziens in

Heel veel groeten van

&

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



+43 6646 535 435 (mobiel)



c.f.mollee@gmx.at (Tijdelijk niet operationeel)
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