
27: De winter van 1963 

 

Een foto uit de oude 

doos; winters 

landschap op de 

Kaumeshoek. Zou 

bijna deze week 

genomen kunnen 

zijn. Maar in 1963 

waren de 

sneeuwhopen nog 

hoger. De 

gemeenteschaaf 

was net voorbij om 

de opgewaaide 

hopen aan de kant 

te duwen, zodat er 

weer verkeer mogelijk was. De noordenwind woei de stuifsneeuw telkens 

opnieuw op. Gemeentewerkers kwamen met de schop de doorgang verbreden. 

Een zwaar karwei, maar gelukkig scheen op dat moment de zon.  

Bij het zien van het winters landschap van nu kwamen herinneringen aan 

vroeger naar boven. Menigeen zal afgelopen zondagmorgen wakker zijn 

geworden met de vraag hoe dik het gevallen sneeuwdek zou zijn. Om, na de 

rolluiken geopend te hebben, zich te verwonderen over de ongerepte witte 

vlakte alom. De voorspellingen waren er al dagen: ‘De winter komt eraan met 

veel sneeuw en koude’. 

Schaatsharten gingen sneller 

kloppen – zou het dan toch mogelijk 

worden om…?  

Nieuwsgierig geworden naar 

achtergrondgegevens over die periode in 1963 trof ik in Midden-Limburg (‘het 

blèdje’) de rubriek “Nieuws van allerlei slag“ aan. Op 18 januari 1963 noteerde 

de schrijver dat de aardigheid van deze winter af was, want koude en sneeuw 

die te lang duurden, gingen, 

ondanks alle pret, toch ook 

wel vervelen.  

Blijkbaar was de winter al 

vroegtijdig begonnen. Zou er 

reeds op de Noordervaart 

geschaatst zijn?  



Verder lezend in een volgend stukje bleek, dat deze koude op 1 februari 1963 

nog steeds voortduurde. De van 

tevoren bestelde kolenvoorraad 

begon al aardig te krimpen en ‘ooze 

kolenboor’ kreeg het druk. Melk 

moest je maar niet buiten laten 

staan, want temperaturen tot 10 

graden onder nul kwamen ook 

voor. Gelukkig verscheen de ‘gezet’ 

nog, zodat je op de hoogte bleef 

van het winterse nieuws.  

Hoe lang zou de koude nog voortduren…? vraag je jezelf dan af.  Verder lezend 

komt een bericht uit diezelfde rubriek tevoorschijn: Ook aan de vogels moet 

gedacht worden; voer ze 

bij. En maak de stoepen 

zoveel mogelijk sneeuwvrij. 

Aanbevelingen, die ook 

voor ons in de huidige tijd 

gelden.  

O, ja er stond ook nog ergens een regeltje bij de gemeentelijke berichten: 

voorgesteld werd om de gemeentearbeiders voor hun buitenwerk (o.a. het 

sneeuwvrij maken van wegen) 40 gulden extra uit te betalen.  

 


