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Onderstaand een samenvatting van de afgelopen weken, welke op verschillende 
momenten geschreven is. Dus als er staat “vandaag” dan is dat wellicht alweer enige tijd 
geleden. Het verhaal springt dus van dag naar dag en van week naar week. 
 
Het is vandaag zondag de 7e september en het begint er nu eindelijk een beetje op te 
lijken. We hebben de afgelopen weken wel flink wat tegenslag gehad. 
 
Zo bleek tijdens het bouwen van de keuken dat het bouwbedrijf met de verkeerde 
tekeningen aan de slag was geweest. Het direkte gevolg daarvan was dat de keuken 
niet paste. Het huis bleek 20 cm kleiner te zijn dan was afgesproken en twee ramen 
zaten op de verkeerde plaats. Paniek zowel aan onze kant als aan die van het 
bouwbedrijf. Spoedoverleg met de bouwleiding en de direktie van Wigo Haus. De enige 
oplossing leek ons een neiuwe keuken wat de toch al vertraagde bouw nog verder zou 
vertragen. 
 
Op naar het hoofdkantoor in Feldkirchen met een hoofd vol eisen en eventuele 
oplossingen. Nog voordat we in vergadering gingen meldde de bouwleiding ons dat op 
al onze voorstellen zondermeer zou worden ingegaan en dat alle kosten vergoed 
zouden worden.  
 
Wij hadden ondertussen zelf al een oplossing bedacht die op redelijk korte termijn 
gerealiseerd zou kunnen worden. In grote lijnen kwam dat neer op het verwijderen en 
nieuw monteren van twee versters en het bouewen van een nieuwe bar in de 
woonkamer. Voorwaarde was wel dat het snel zou gebeuren.  
 
Dat lukte, want nog geen uur later stonden er vier timmermannen met twee auto’s vol 
gereedschap en bouwmaterialen voor de deur. Dit viertal heeft het gepresteerd om in 
een middag twee ramen uit te zagen, op een andere plaats in de buitenmuur te 
monteren en de oude plek van de versters te dichten. Twee dagen later kwamen er nog 
twee timmermannen langs om een nieuwe bar te timmeren. 
 
Dit hele gebeuren gaf ons wel een flinke domper, maar inmiddels hebben we er wel 
weer vrede mee. Wel zal er nog een pittig gesprek gehouden moeten worden met de 
bedrijfsleiding, want alles bij elkaar zijn er best wel veel fouten gemaakt en is de 
vertraging inmiddels opgelopen tot 10 weken. Er zal dus flink onderhandeld moeten 
worden over de door ons gemaakte onkosten en we gaan zonder meer een korting op 
de totale bouwprijs verlangen. Het is immers niet meer het huis wat we in eerste 
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instantie getekend hadden; 20 cm kleiner lijkt misschien niet veel, maar alles bijelkaar 
komt dit toch neer op ruim vijf vierkante meter minder woonoppervlak. Op dit moment 
heb ik nog geen idee hoe een en ander zal uitpakken. 
 

     
    Hierboven de reparatie van de gemaakte fout. 
 
Inmiddels zitten alle vensters op de juiste plek, staat er een nieuwe bar en is de keuken 
met hulp van zoon Martin zo goed als klaar. Wel moet er een nieuw barblad geleverd 
worden, dus nog even wachten op de finishing touch. De afgelopen week is het huis van 
boven tot onder met een hoge druk spuit afgewerkt en alles ziet er nu pico bello uit. Ook 
de parketvloer zit er echt heel mooi in, dus het is aardig onderweg een woning te 
worden. 
 
Morgen (maandag) komt de Kelag de elektra aansluiten en het sanitairbedrijf voor warm 
en koud stromend water. Het wordt dan wel flink aanpakken, want dinsdag komen onze 
meubelen en dan willen we alles toch wel min of meer schoon hebben. Ook komt er 
morgen een bedrijf langs met een grote shovel om alle grond rondom ons huis mooi te 
egaliseren. Om de hektiek kompleet te maken komt er naar alle waarschijnlijkheid 
aanstaande woensdag ook nog een asfaltmachine langs om onze toerit te asfalteren. 
Dus als volgende week onze eerste gasten komen, zijn we er helemaal klaar voor. 
 
Voor onze eerste gasten hadden we een leuke wandeling in petto om samen met hun te 
doen. Vlak bij ons huis ligt, of liever lag, de Fellbachklam. Dit is een kloof langs een 
beekje met een smal wandelpaadje vol met mooie, kleine varentjes en bloemetjes naar 
een alm. Alles bijelkaar zo’n vijf kilometer wandelen in een prachtige omgeving. Helaas 
ging het eind vorige week regenen. En niet zo’n beetje ook. De hele klam is vanaf de 
alm tot aan de weg onder in het dorp volledig verwoest en volkomen onbegaanbaar 
geworden. 
 
      Hieronder een paar plaatjes van de watersnood. 

     
 
Waar we helaas geen plaatjes van hebben, maar wat wel heel leuk was, was het “Harley 
Davidsson Treffen” in het plaatsje Faak am See. Er blijkt een overeenkomst tussen 
Harley Davidsson en het genoemd dorp te bestaan, waarin een jaarlijkse reünie voor 
alle Harley fanaten wordt georganiseerd. Dit betekent dat de afgelopen week in Karinthië 
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meer dan 40.000 Harley’s rondreden. We hebben nog nooit zoveel motorrijders gezien. 
Echt heel fraai. De motorrijders onder de lezers zullen we volgend jaar bijtijds 
informeren, wat die moeten dit gewoon een keer meemaken. Ook niet Harley’s waren 
uiteraard welkom dus poets die Solex of Spartamet maar op en kom langs.   
 
Genoeg voor vandaag. Wordt vervolgd. 
 

 
 

Het vervolg . . . 
 
Alweer een ramp. Eindelijk was het zover, dinsdag de 9e september verhuizen van ons 
tijdelijk onderkomen in Klagenfurt naar ons nieuwe huis. Voor dag en dauw naar de 
opslagruimte die het verhuisbedrijf had gehuurd om onze meubels op te slaan. Ze waren 
daar al vroeg in de weer, maar niet om ons te verhuizen. Door eerder genoemde zware 
regenval was de hele opslagruimte onder water gelopen. Gevolg was dat een flink deel 
van onze spullen waterschade had opgelopen. Zo konden we het grootste deel van onze 
slaapkamermeubelen bij het grof vuil zetten. Ook bijna alle schilderijen en reprodukties 
waren rijp voor het oud papier. Een hele fraaie antieke spiegel met zo’n mooie gipsen 
sierlijst naar de kl … Twee gloednieuwe matrassen (nog in de verpakking) waren 
volledig verzadigd met water. Usw. usw. 
 
Dit was voor ons echt de druppel. Karin knapte domweg af en bij mij kwam een 
machteloze woede opwellen en een enorm gevoel van onmacht. 
 
De dame die de ruimte aan ons verhuurd had kwam langs en schrok zich kapot. Ze gaf 
direkt aan dat ze alle schade hoe dan ook zou vergoeden en betaalde op voorhand 
alvast twee nieuwe matrassen. We hadden immers niets meer om op te slapen. De 
spaanplaat onderbouw van ons waterbed was pap en de logeerbedden verzopen. 
Het onderstel van het waterbed heeft het bouwbedrijf van ons huis, dat eigenlijk een 
geavanceerd timmerbedrijf is, inmiddels nieuw nagemaakt. Ook staan de antieke spiegel 
en onze muurprenten bij een restaurateur. 
Dat oude kwaliteit en vakmanschap zich niet laten verloochenen blijkt uit het feit, dat alle 
meubelen, die min of meer antiek waren en dus van echt en eerlijk hout, met behulp van 
een bus antiekwas en veel wrijven weer in goede staat gebracht konden worden. 
 

Hieronder een paar plaatjes van de waterschade. 

  
          Onderstel waterbed.              Een muurprent. 
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Een matras in verpakking.     Nog een muurprent.              Blad “partnerdesk” bureau. 
 
Maar goed. Ook deze tegenvaller zijn we inmiddels weer te boven en sinds de 13e 
september wonen we dus echt in ons nieuwe huis. En ondanks alles is het dus toch wel 
een droomhuis geworden. Het huis is een plaatje en het uizicht kan zo op een KLM 
kalender (Air France kalenders doen niet mee!) 
 
We hebben ons de afgelopen drie weken suf gewerkt om er weer ons eigen thuis van te 
maken en uiteindelijk is dat gelukt. Het is echt heel fraai en gezellig geworden. Buiten is 
inmiddels de herst begonnen wat betekent dat alle loofbomen in de meest uitbundige 
tinten verkleuren en het bos vol sprookjesachtige paddestoelen staat. 
 
Tijdens de ochtend- en avondschemering kom je hier op de weg langs ons huis reeën 
en herten tegen, want de bronsttijd is ook begonnen. Dat is soms goed te horen ook, 
want de mannelijke dieren brullen luid en duidelijk dat ze er klaar voor zijn. 
 
In een aparte, extra Nieuwsbrief 10 – deze nieuwsbrief wordt anders voor somminge 
internet providers te groot – presenteren we een speciale foto bijlage van ons huis. Niet 
om dik te doen, maar gewoon omdat we apentrots zijn op wat we hebben bereikt. Als we 
voor ons huis staan in een omgeving als deze, kunnen we het bijna niet geloven dat het 
echt is en geen droom. 
 
Ook met onze buren hebben we uitstekende kontakten. Zo werden we de eerste zondag 
vroeg in de morgen verrast met een fles Sekt en wrden ons allerlei fraaie woorden in rijm 
toegedicht. 
 
      “Herzlich Willkommen in unsere Nachbarschaft” 

  
 
Het bouwen van een Oostenrijks huis betekent ook het zelf (laten) aanleggen van alles 
wat erin moet en wat eruit gaat. Iets waar je als Nederlander bij het kopen van een huis 
helemaal niet bij stil staat. Als je bijvoorbeeld wilt bellen of deze nieuwsbrief wilt mailen, 
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dan zul je daar dus zelf wat voor moeten doen . . . Carl heeft dus na bijna 40 jaar 
PTT/KPN Telecom zijn eigen telefoonkabel moeten ingraven en dat is hem niet bevallen. 
 
Wat wel weer heel erg bevalt en wat we ook ontzettend leuk vinden is, dat we inmiddels 
al drie keer bezoek hebben gehad. Dat is ook bijzonder prettig, want na drie maanden 
Oostenrijks proberen te praten krijg je behoordelijk de klem in je kaken en wil je wel 
weer eens gewoon ouwehoeren zonder over elke zin te moeten nadenken. We hopen 
dat bezoek blijft komen. Alle bezoekers mailen wij ook nog aansluitend de tijdens hun 
bezoek gemaakte foto’s.  
 
 

Tot ziens in  
 
 
Heel veel groeten van 
 
 

&                                     
                                                                                                         

 
Karin u. Carl Mollee 
 
Alberden 11 
A-9713 Zlan 
Österreich 
 
  0043 4245 63909 
  0043 4245 23109 
@ c.f.mollee@aon.at 
 
 
Voor de liefhebber de GPS gegevens van onze lokatie: 
 
Hoogte 704 meter 
Breedte 46.714.92 N 
Lengte 13.60915 EO 


