
Aogenees 

De bloemetjes buiten zetten. Ik doe het graag, maar niet zo vaak als mijn overburen. Die 

zetten ze namelijk elke dag buiten, behalve op zondag. Ik heb het dan over Violien, een van 

de weinige zaken overigens die ook op maandagmiddag open zijn. Bakker Pol en drogist Wim 

zijn enkele andere, maar voor de rest lijkt ons dorp op maandag alsof het zondag is. Niks mis 

mee, want het is typerend voor een echt dorp dat zich onderscheidt van zomaar een wijk 

van de stad.  

Ik woon er nu ruim achttien jaar en oké: ik ben geboren Ginnekenees en was het grootste 

deel van mijn leven (tot nu toe) een echte Bredanaor, maar ik voel me nu een echte 

Aogenees.  

Een typisch voorbeeld van hoe het in een dorp werkt: het is al weer een tijdje geleden, maar 

ik stond buiten te kijken naar mijn brievenbus, waarvan de houten omlijsting na een 

schilderbeurt van de voorgevel tamelijk gescheurd was.  

Een man met een rollator sjokte  langs, bleef even stil staan en gaf me een advies.  ‘Kom 

maandagmorgen naar de hobbyclub in de Dobbelsteen, dan maak ik een nieuwe omlijsting 

voor je, want zo ziet het er niet uit. Vraag maar naar Martin’, stelde hij zich nog voor. En hij 

sjokte verder. Natuurlijk ben ik de eerste maandag naar de Dobbelsteen getogen en daar 

was Martin volop bezig met het groen schilderen van een bankje voor een van zijn 

(achter)kleinkinderen, vermoed ik.  

Hij ging voor mij aan de slag met een plank, maar het zagen van een gleuf daarin ging hem 

een beetje te ver. Dorpsgenoot Marinus hielp hem en even later had ik een nieuwe houten 

omlijsting voor mijn brievenbus. Ze hebben daar bij de hobbyclub een potje waarin je een 

vrijwillige bijdrage kunt stoppen en gelukkig had ik een paar losse euro’s bij me.  

Maar Martin vond het ook maar niks dat er rond mijn brievenbus een paar voegen totaal 

uitgesleten waren en gaf een fantastische tip: ‘Ga met een plastic zakje ergens naar een 

bouw en vraag of ze er wat cement in doen. Kun je die scheuren mee dicht smeren.’  

En dat is dus, zoals ik hierboven al schreef, ook precies wat een dorp onderscheidt van een 

wijk.  

Rosé Lokhoff 

 


