De chat met....

Aukje Lok

“Het laatste verhaal moest uit de dikke teen komen”
Op 19 juni 2007 was het tijd voor de tweede Chat met… Totaal verbaasd dat
we met z’n drieën kwamen, stond Aukje ons al in haar voortuin op te wachten.
Want het dorpsfeest staat voor de deur dus de straten moeten weer versierd
worden.
Om maar meteen met de deur in huis te vallen: “Heeft u een lievelingsdier in
de Boshoek?”
“Nee, ik vind alle dieren leuk, als er maar geluid uit komt.”
Aukje heeft in totaal 50 verhalen voor de ‘Kijk op Luttelgeest’ geschreven. Dit
heeft ze vijf jaar lang gedaan. We krijgen een kijkje in haar archief. Het eerste
verhaal dat zij schreef was in maart 1999. Onderaan het verhaal stonden nog
de eier-prijzen van toen: doosje kleine eieren fl. 1,- en een doosje grote eieren
fl. 2,-.
Aukje gaf aan dat ze nooit oude verhalen terug hoefde te lezen voor haar
inspiratie. Zodra ze bij de Boshoek kwam gaven de dieren haar dat. Aukje
zegt: ” In de 5 jaar dat ik geschreven heb, heb ik nooit een en dezelfde zin
gebruikt.”

We vroegen Aukje: “Gaat u nog regelmatig naar De Boshoek?”
Aukje: ”Iedere zondagmiddag ging ik met een zak broodkorsten naar de
Boshoek om de beesten te verwennen. Nu kom ik er minder vaak.”
Aukje Lok woont al 24 jaar in Luttelgeest en ze begon met schrijven over de
Boshoek naar aanleiding van een oproep in de Dorpskrant. Wij vroegen Aukje
wat ze zo leuk vindt aan schrijven.
Aukje: ”Al op de lagere school schreef ik verhalen over bijvoorbeeld een
kabouter van 6 jaar die een nieuwe kreeg, hiervoor kreeg ik een 9! Op de
middelbare school schreef ik regelmatig voor de schoolkrant. Hierin had ik
een verhaal: ‘Heibel op de hei’.”
Aukje vertelt dat ze altijd al veel leest. Ook heeft ze nog een schriftelijk
schrijfcursus bij de NTI uit Rotterdam gevolgd. De oproep in de ‘Kijk op
Luttelgeest’ was een leuke aanleiding om weer te gaan schrijven.
Dhr. Hoekstra verzorgt vandaag de dag de dieren van de Boshoek. En Aukje
is van mening dat hij dit geweldig doet. Het ziet er altijd schoon en netjes uit.
“Waarom bent u gestopt met het schrijven over de Boshoek?”
“De inspiratie was op. Het allerlaatste verhaal, dat ik schreef in 2004, kwam
uit mij dikke teen. Ik vond dat het tijd werd om er een punt achter te zetten. Ik
kijk vol trots terug op deze periode. Ik vond het erg leuk om te doen.” Aukje
vertelde nog dat haar man Wim ook geholpen heeft met het opzetten van de
dierenweide.
De laatste vraag: “Aan wie geeft u de Chat met… door?
Dit zullen we u spoedig laten weten…

