Nieuwsbode augustus
Golfen! Nog zo’n activiteit die goed past in deze prachtige zomer. Maar ik weet niet hoe het met jullie
is, want ik heb jammer genoeg zelf de golfclubs al lange tijd niet vastgehouden. Ik ben dan ook
benieuwd hoe onze baan en het Clubhuis erbij ligt. Maar ik maak me daarover weinig zorgen, want code
oranje met regen, wind en onweer heeft het noorden deze zomer links laten liggen. Soms spreek ik
mensen, die bij zo’n uitspraak van mij dan benauwd gaan kijken en zeggen, dat ik dat maar eens even
moest afkloppen. Niks daarvan, ik ben ervan overtuigd dat het zo goed blijft tot eind oktober….

Gelukkig herinnerde Marion, onze rots in de branding op het Secretariaat, me in deze zomer-blues aan
de uitnodiging voor onze eerstvolgende Landheer de Poll op maandag 18 augustus. Net thuisgekomen
zit ik dan ook in alle vroegte met een warrig slaaphoofd buiten onder de overkapping met m’n laptopje
en een kop koffie…. Lekker hoor, maar het wordt hoog tijd om weer eens te spelen, ik kijk er naar uit
om jullie dan allemaal het terras op te zien komen…

Ondertussen hebben we voor de vakantie 2 keer gespeeld, 16 juni op Glimmen en 2 juli onze
uitwisseling met Lauswolt. Beide speeldagen waren wat minder druk bezet. Naar ik begreep, omdat in
deze periode heel veel activiteiten strijden om een plekje in jullie drukbezette agenda. Op Lauswolt
werden onze open plekken graag opgevuld door extra spelers van Lauswolt. Ik vind het elke keer weer
een mooi gezicht, als je met prachtig weer op een golfbaan speelt en je op alle holes om je heen mensen
ziet spelen, (zonder dat je op elkaar hoeft te wachten).

In juni deden de teams van De Haan Advocaten, PWC, Strukton en Royal Hoitsema Labels weer goede
zaken. Harry Boonstra van Royal Hoitsema Labels won nipt van Michael Post van De Haan Advocaten
met 21 stableford punten en ging met de polo naar huis, Agnes Koops voor Trip Advocaten werd met
prachtige oranje nagels mooi derde met 20 punten. De Haan Advocaten was als team met 19 punten
sterker dan PWC (15,5 punten), gevolgd door Strukton met 14,5 punten. Nog iets leuks, nou ja, er was
in het hele speelveld uiteindelijk 1 (??!) neary op hole 9, maar de speler vond de afstand tot de pin zo
beschamend, dat hij zijn naam niet op het bordje durfde te zetten…….

De speeldag op Lauswolt, was er weer een om in te lijsten. Prachtige weer, geweldige baan, opgetogen
gezelschap en nadien een heerlijke barbecue van de mooie ‘Green egg’s’. Niks duurzaams dit keer maar
heel smaakvol, gevarieerd en een stijlvol plaatje (die ik jammergenoeg niet heb gemaakt, maar
misschien kan je eigen herinnering of fantasie dit hiaat vullen).

Ikzelf viel op het laatste moment in bij Tjalling voor Team 4 Architekten (ik ben de beroerdste niet) en
wij hoorden een mooi verhaal van onze tegenstanders van Lauswolt: laten we ze Nel en Hans noemen.
Nel en Hans waren destijds aan elkaar gekoppeld door hun 2 zonen toen ze een jaar of zestien waren
(hun zonen dan). De zoon van Hans had bij de zoon van Nel gelogeerd en z’n vader gevraagd of hij een
bosje bloemen wilde meenemen als dank voor de gastvrouw. Toen Hans met de bloemen voor de deur
stond om zoonlief op te halen, waren de beide jongens ‘m mooi gesmeerd om hun ouders zo’n uurtje of
2 samen alleen te laten om elkaar beter te keren kennen. Dat leek die heren wel een goede combi en dit
pakte inderdaad zo uit. In de laatste middelbare school jaren werden de beide gezinnen dan ook gezellig
samengevoegd: Nel had drie zonen en Hans 2 zonen en een dochter (ofzo). En wat gebeurt er: één van
de zonen wordt verliefd op zijn mooie stiefzusje en ook dit wordt een stel. Nu was net 5 maanden
geleden het eerste kleinkind van Nel en Hans geboren, met dus maar 1 opa en oma en een hele boel
ooms. Ik heb gevraagd of ik dit verhaal mocht gebruiken in de Nieuwsbode, want hoe kneuterig ook,
toch leuk om jullie mee te geven….

Maandag 18 augustus zie ik jullie hopelijk weer voor nieuwe, mooie verhalen, graag tot dan! Carola
Peper

