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Weer en weer! 
 

Ik krijg wat van het weer. Ik bedoel van het woord weer. Als ik wat zeg, krijg ik vaak de reactie “Daar 
heb je hem weer!”. En als ik het echt weer over het weer heb, zeggen ze dat ik op Piet Paulusma lijk. 
Jullie kennen hem wel. Hij presenteert iedere dag, met soms de hulp van zijn dochter Martsje, het 
weerbericht op SBS 6. Helaas loopt zijn contract bij de tv-zender aan het eind van dit jaar af. Ik vind 
dat zo jammer. Het was het enige weerbericht waar ik naar keek en kijk tot en met december. Zijn 
weervoorspelling vertrouw ik en de voorspelling van zijn dochter helemaal. Van haar presentatie 
geniet ik dubbel. Soms zit ik te rillen in mijn opstastoel bij haar voorspellingen. Het maakt niet uit of 
het slecht of mooi weer is. Ik moet gewoon rillen. Vooral als zij Oant Moarn (tot morgen) zegt. Zo fris 
en fruitig.  
Helaas kon het Veteranenteam 45+ afgelopen zaterdag niet aan de bak. De teamleiding moest een 
“baaldag” aanvragen, omdat er niet genoeg spelers beschikbaar waren. De gevolgen hiervan waren 
dat de Veteranen 35+ wel compleet was in de uitwedstrijd tegen IJsselmeervogels Veteranen 35+ 
(uitslag 5-3) en dat de spelers van Joga Fortius Veteranen 45+ iets anders konden doen op deze 
zonnige, regenachtige en winderige zaterdag. Maar om het nog even voor u als lezer duidelijk te 
maken. Het lag dus niet aan het weer dat het 45+ team niet speelde. Ik hoop dat er snel een 
oplossing komt om het spelerstekort te vermijden. Gebeurt dat niet! Dan moet één van de teams om 
de week lijden en dat wil toch niemand. Ik wil het helemaal niet, want anders had ik wel in Leiden 
gaan wonen.  
FvW 
 

Ik voel alweer spetters, want het woord “weer” bestaat uit 4 
letters! 

-  

 



Herkent u deze nog! 
 

 
 

De trend watcher van de Kadesloot in 
Muiden!  


