Vrijwilliger in de schijnwerper,
Tonnie Crommentuyn – de Haas
Als je bij Tonnie op bezoek gaat, val je gelijk met de neus in de boter. Tonnie is druk met een
handwerkje en krijgt intussen twee keer telefoon. “Het is hier net een klein zaakje zegt ze,
constant telefoon, is het niet voor mij dan voor de duiven van Sjaak”. Maar ze maakt graag
tijd vrij om een gesprek met mij te voeren en er is gespreksstof voldoende. Het is zo’n
creatieve duizendpoot, zo zijn er maar weinig.
Terug naar het begin
Tonnie woont haar hele leven al in Beneden-Leeuwen, geboren in de St. Jozefstraat en
inmiddels woont ze al 54 jaar 2 straten verderop. Bij Tonnie thuis waren 3 meisjes en een
jongen, helaas is haar vader al op jonge leeftijd overleden, hij was pas 51 jaar. Als jong meisje
was Tonnie al druk met kleding maken of vermaken op bestelling en later is ze gaan werken
bij de Boerenleenbank in Dreumel, waar ze gebleven is tot haar huwelijk. In die tijd bleef je
niet werken als je trouwde, maar gelukkig kwamen er al spoedig kinderen zegt Tonnie, dus
daar was ik wel druk mee.
Sjaak uit het Limburgse Velden
“Hoe ben je dan aan Sjaak gekomen”? vroeg ik haar. Nu dat is een lang verhaal. Als jong
meisje van 11-12 jaar was ik bij de gidsen, de Guido vroeg ons of we het leuk vonden om te
corresponderen met een ander meisje uit het land. Ik kreeg toen contact met Els Fleuren een
meisje uit het Limburgse Velden ( ik heb nog steeds contact met haar). Toen ik 18 jaar was,
mocht ik bij haar logeren in de vakantietijd. Ja, dan ga je samen naar de kermis in
Grubbenvorst en ontmoet daar een leuke jongen, Sjaak hij woonde in Venlo. Het klikte
meteen en Sjaak kwam om de veertien dagen van het zakgeld dat hij kreeg met de bus naar
Beneden-Leeuwen. In het begin ging dat nog wel, maar later mocht hij bij ons thuis in de
kost. Bij Sjaak thuis hadden ze 14 kinderen waarvan Sjaak de oudste was. Al op jonge leeftijd
ging Sjaak samen met zijn vader stukadoren, dus zijn vader was er niet zo blij mee dat hij naar
Beneden-Leeuwen vertrok.
Emmer vol patatten schillen
Tonnie ging ook vaak logeren bij Sjaak thuis, dat was een hele belevenis. Bij het koken voor
dat grote gezin kreeg Tonnie ook een taak toebedeeld, ze mocht de frieten mee snijden, dat
was een grote emmer vol… dan ben je wel lekker bezig. Het was een reuze gezellig gezin
daar in Noord-Limburg, er werd zo een extra bed bijgezet als ik kwam, volgens Tonnie.
Tijdens de vakanties toen Sjaak bij Tonnie logeerde kon hij zoveel werk krijgen om te
stukadoren als hij wilde, er was in Beneden-Leeuwen meer werk voor hem dan in Noord
Limburg, hij nam toen het besluit om voor zichzelf te beginnen. Tonnie heeft altijd de
boekhouding voor de zaak gedaan en één van de 3 kinderen van Tonnie en Sjaak heeft het
bedrijf weer overgenomen, de 5e generatie stukadoor!
Van kaarten borduren tot tasjes maken
Tonnie was nog geen 50 jaar oud toen ze gevraagd werd door Toon Banken of ze bij de

seniorenvereniging les kon geven in handwerken. Inmiddels had ze alle diploma’s op zak
voor de verschillende technieken van het handwerken. Toon stelde voor dat ze dan toch wel
lid moest worden van de seniorenvereniging, dus zo gezegd, zo gedaan. In het begin was het
zo druk met dames die op les wilden, Toon Banken stelde voor dat ik dan maar 2 keer per dag
les moest geven. Tonnie vond dit wel noodzakelijk, met ruim 40 cursisten. Dus het werd
lesgeven in de 2 dagdelen en allemaal wilden ze iets anders leren. Maar kaarten borduren
werd toch de favoriete bezigheid van de meesten en dat is tot nu toe het geval. Tonnie heeft
legio patronen en voorbeelden die graag nagemaakt worden. Zo’n kaart moet eerst geprikt
worden, dat vinden de dames wel handig. ”Maar ja, als je daaraan begint heb je er een dagtaak
aan”, zegt Tonnie. Bliklipjes haken
“In deze coronatijd heb ik weer een nieuwe techniek ontdekt” zegt Tonnie, Van lipjes die je
van blikjes afhaalt kun je hele leuke handtasjes maken. Of dekjes over bloempotjes of lipjes
op vesten en stola’s. Je hebt er heel veel lipjes voor nodig en ze moeten mooi plat geslagen
worden voor het gebruik, dat doet Sjaak dan weer voor mij.
Twee tasjes zijn al klaar, ik ben nu bezig met overdekjes voor vazen en bloempotten.
Het is een duurzame hobby.
Zie bijgaande foto. Prinses Laurentien draagt een lang gehaakt vest met daarop bliklipjes.
Telefoontje in corona tijd
Het sociale contact vinden de meeste leden het belangrijkste, ik ben nu 79 jaar zegt Tonnie en
er zijn leden bij die al bijna 30 jaar bij mij op les
zijn. Dus tijdens het begin van die heftige coronatijd, heb ik iedere week een lid opgebeld en
gevraagd hoe het met haar verging. Dat werd zeer op prijs gesteld. Of we in september weer
opstarten, dat weet ik nog niet. Je weet nog niet hoe de vakanties aflopen en ik wil wel dat het
veilig is voor de leden maar ook voor mijzelf.
Hobbykamer bezichtigen
Tenslotte mocht ik nog even de schatkamer van Tonnie bezichtigen. Op weg daar naar toe
kwamen we langs de vingerhoedjeswand, meer dan 2200 vingerhoedjes uit alle windstreken
staan mooi gesorteerd op een rek.
“Ieder vingerhoedje heeft zijn herinnering” zegt Tonnie. En in ieder vingerhoedje zit een
briefje met de afkomst en wanneer ze het gekregen heeft! In de hobbykamer staan van meer
dan 30 jaar allerlei leuke creatieve verzinsels, van groot naar klein, heel veel prachtige
geborduurde kaarten, en ook ideeën die nog uitgewerkt kunnen worden.
Dus Tonnie zal zich nooit vervelen, ze neemt de tijd voor haar familie, voor de 6
kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen en vaak is ze bezig om voor hen leuke cadeautjes te
maken!
Tonnie, bedankt ik kan ook weer vooruit met zoveel inspiratie!
Marian van Leeuwen

