Verhaal 24. Winterse berichten:
Uit: Midden-Limburg - januari 1950
Zeker bij menigeen bekend: de vroegere rubriek in het ‘Heljes Bledje’, geheten
‘Verloren en gevonden’. Op zoek naar Beringse voorbeelden, kwam ik bij het jaar 1950
terecht. Aldaar vond ik over de maand januari de volgende advertenties.
Het was het niet verwonderlijk, dat het
in menig bericht over verloren
winterkleding ging. Hier en daar door
onoplettendheid laten liggen of verloren
bij het schaatsen. Men wilde er
ongetwijfeld warm bij blijven lopen en
de gebreide sjaal, handschoen en/ of
muts graag terug ontvangen.
1. Zoals in het bericht hiernaast. Zeer
waarschijnlijk was het in 1950 een
winter met ‘sjatsen’ op de ‘Snep’, waar
ongetwijfeld menigeen zijn vertier vond.
Dat er niet alleen mensen uit Beringe
kwamen, wisten we al en blijkt ook uit
het bericht. Misschien heeft u er ook op de gladde ijzers gestaan en anders wellicht in
eerdere of latere strenge winters.
2. Theater ‘Vios’ ontving vele
bezoekers en daar bleven
ook spullen liggen. Valt te
begrijpen, als je nog geheel
in de roes van de spannende
en romantische films (met
titels als – “De dochter van

de kapitein” – “Tragische
jacht”- “De ridders van
Schotland” en “Mariandel”
(uit het Duitse genre) je weg naar de uitgang zocht. Vergat je te controleren of je o.a.
je portemonnee nog had. De eigenaar vond bij het opruimen een hele verzameling en
hoe klein ook; op deze manier kon men zijn kwijtgeraakte spulletje terug ontvangen.
3. Tja, de naam Vios kwam vaker terug in de
meldingen. Sneu, ‘asse de portemonnee
waars verlore’. Maar kijk; er waren eerlijke
vinders en de oplossing was nabij. De eerlijke
vinder had alreeds bericht naar ‘het Blèdje’
gestuurd: dat hij een portemonnee had
gevonden.

4. We kunnen het gezicht van de verliezer zien opvrolijken bij het lezen van dit bericht.
Hij vooral blij met de teruggevonden vakantiebonnen.
5. Ach jee, ik kan het me
voorstellen. Wou je de zondag
erop naar de kerk gaan om de
rozenkrans te bidden; was je
hem kwijt, die mooie zilveren.
Misschien wel een herinnering
aan de ‘Erste Heilige Kemunie’
en een cadeautje van ‘dien
grotmooder’. Wat een geluk,
dat hij gevonden werd
6. Er werd dat jaar blijkbaar wat ‘aafgesjatst’ op de ‘Snep’, gezien het volgende bericht.
De redactie van Midden-Limburg wist het vaak met humor te vermelden en als je het
leest kun je er je eigen fantasie op loslaten. Stel je ‘unne pesjtoer’ voor, die al
zwierend en
zwaaiend gracieus
zijn toog
vasthoudend over
het ijs schaatste en
bij de volgende
pirouette de sleutel
van zijn kerk per
ongeluk verloor. Of
de Heilige Petrus,
die, neerdalend uit de Hemel stiekem in het donker ongemerkt zijn rondjes draaide.
Hopelijk had hij een reservesleutel om de hemelpoort voor de mensen te openen.
-----------------------------------------

Info: In het volgende schema is te zien, dat er tussen 18 en 31 januari 1950 in De Bilt
overdag temperaturen waren rond het vriespunt en het ’s nachts telkens vroor. We kunnen
dus aannemen, dat het in onze buurt nog kouder was en dat het ijs op de ‘Snep’ van
voldoende dikte was, om te schaatsen.
Dag
18
19
20
21
22
23
24

Max.
+ 3.6
- 1,5
- 1,3
+ 1,7
+ 1,7
+ 2,9
- 2,1

Min.
-1,8-5,3
-7,2
-5,9
-0,5
-5,2
-7,3
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Dag
25
26
27
28
29
30
31

Max.
-3,0
-0,3
+1,1
-1,0
-2,4
-2,1
+1,9

Min.
- 9,7
-10,9
-9,4
-8,0
-9,7
-11,8
-5,2

