Winter in Woudsend
Als de editie van deze dorpskrant in uw brievenbus is gegleden, bevinden we ons in de winter maar
zo voelt het (nog) niet. Het is het jaargetijde waarbij dat volgens onze beleving gepaard moet gaan
met veel vorst, sneeuw en ijs, want anders is het geen echte winter. De laatste jaren is het steeds wat
“kwakkelen” geweest. Volgens de gegevens van de KNMI hebben we de afgelopen 20 jaar maar 6
normale winters gehad en 14 zachte tot zeer zachte. De winter van 2009/2010 was de koudste van
deze eeuw maar het was nog geen strenge winter. Ook zijn we maar een paar keer verrast met een
dik pak sneeuw. In maart 2005 en december 2009 viel er een behoorlijke hoeveelheid, de overige
jaren kon er niet een fatsoenlijke sneeuwpop worden gebouwd.
Toekomstige winters

Voor echte winters moeten we terug in de tijd.

Ook deze winter is “zacht” begonnen. Maar volgens Piet
Paulusma (uitgesproken op 5 december 2020) krijgen we
meer winter dan het afgelopen jaar. Hij voorspelde dat we
één of twee perioden op natuurijs kunnen schaatsen. Bij
het schrijven van dit stukje lijkt het er echter nog niet op.
Het is maar zeer de vraag of er nog wel echte winters zullen gaan komen. Volgens de klimaatscenario’s van het
KNMI blijft het aantal vorstdagen, ijsdagen en dagen met
strenge vorst komende decennia afnemen. In het slechtste
geval vriest het in 2050 gemiddeld op nog maar 18 dagen
en eind deze eeuw zelfs maar 8 keer per jaar. IJsdagen worden zeldzaam met 0 tot 1 dag per jaar en strenge vorst
komt mogelijk helemaal niet meer voor.

De strengste winter in de vorige eeuw was die van 1963.
Tijdens de barre Elfstedentocht op 18 januari was de gevoelstemperatuur –20 graden! Maar ook minder lang geleden, in 1985, 1986 en 1997, hadden we strenge winters
met een Elfstedentocht. Voor veel sneeuw gaan onze herinneringen terug 14 februari 1979. Een zware storm zorgde
voor enorme sneeuwduinen waardoor ook ons dorp volledig werd geïsoleerd.

Gelukkig hebben we de foto’s nog….
In ons archief hebben we een aantal prachtige foto’s met
winterse taferelen uit de vorige eeuw.
Ze roepen ongetwijfeld nostalgische gevoelens op.

Deze foto uit 1959 is
genomen op de ijsbaan
in ons dorp.
De drie dames die
vrolijk “zwieren” over
het ijs zijn v.l.n.r.: Anskje
van der Pol, Griet Nagelhout en Marieke Nagelhout. Het was toen een
“normale” winter , met
een vorstperiode van 3
weken.

Ook deze foto is genomen op de ijsbaan, in de jaren 30 van de vorige eeuw. Willem Deden (met pet) en Johannes van Brug zijn
net “onderuit” gegaan, maar het plezier is er niet minder om. Op de achtergrond zien we de skyline van Woudsend, met de
huizen van Op 'e Romte. Richting het Noorden was nog geen bebouwing. Pas in de jaren 50, na de demping van de Weisleat,
zijn er de eerste huizen gebouwd.

Twee foto’s van de strenge winter van 1963, gemaakt door Feike van der Velde.
Op de foto links boven worden de melkbussen met trekker en wagen over het ijs naar de fabriek vervoerd. Het ijs was hiervoor
sterk genoeg. Het was pas echt gevaarlijk als er niet meer gevaren kon worden en het ijs nog onbetrouwbaar was. Ook dan
moest de melk wel naar de fabriek. Melkvaarder Hessel Visser (te zien met zijn onafscheidelijke sigaret) heeft ongetwijfeld
hachelijke momenten beleefd.
Op de rechter foto zien we de bedrijfswagen van huisschilder Feike van der Velde, rijdende op de Ee. In 1963 was dit zonder
gevaar mogelijk. Er werd toen zelfs een auto-toertocht op het IJsselmeer gehouden.

Twee prachtige nostalgische foto’s . Niet alleen door het winterse tafereel, maar ook
door het feit dat de getoonde huizen er niet meer zijn.
De foto boven is begin jaren 60 genomen. We zien rechts het woonhuis waar laatst
grafdelver Melius de Jong met zijn echtgenote Wietske woonde. Het huis is later
afgebroken en vervangen door een nieuwe woning die inmiddels ook al van de
aardbodem is verdwenen.
De linker foto is gemaakt in 1955. De afgebeelde huizen stonden naast de Katholieke
kerk. De rechter woning is de winkel van voorheen bakker Laagland. Na zijn vroege
overlijden zette zijn vrouw Jule en later zijn dochter Alie de bakkerij voort. Ook heeft
‘Alie van Jule’ bakkersproducten uitgevent voor bakker Huberts.
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