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In het gezellige appartement boven de voormalige Jamin 
ontmoet ik Marianne Tops. Zij woont al bijna 60 jaar in Cuijk. 
Oorspronkelijk kwam haar man Antoon uit Groenlo en zelf 
komt Marianne uit een groot gezin uit Elst in de Betuwe. Heel 
wat anders dan het ‘drukke levendige’ centrum van Cuijk.

CUIJK - Marianne en Antoon 
Tops († 2014) zijn in 1959 in 
Cuijk komen wonen. In dat 
jaar zijn ze getrouwd en kre-
gen later vier kinderen. An-
toon begon hier zijn luxe 
banketbakkerij in de Gro-
testraat (nummer 7).
Marianne vertelt: “Antoon 
was specialist in zijn vak, 
want hij bakte in de eerste ja-
ren alleen taart, gebak en 
koekjes. Een specialiteit van 
hem: een week voor pakjes-
avond, maakte hij in opdracht 
veel marsepeinen figuurtjes. 
Tot zijn verdriet bakte hij later 
ook gewoon brood omdat er 
ook brood op de plank moest 
komen.”
In 1970 kwam er een nieuw 
winkelcentrum: De Zwaan. 
Marianne: “In die tijd kwam 
er een man de bakkerij bin-

nenlopen en vroeg spontaan 
of ik er niet wat voor voelde 
om op franchisebasis een Ja-
min te beginnen. Hij zei dat ik 
er zeer geschikt voor was, 
omdat ik klantvriendelijk ben 
en gezellig kan ‘kweppen’.” 
Met hulp van Jamin werd er 
in De Zwaan een winkel geo-
pend. Antoon stopte met zijn 

luxe bakkerij en ging in loon-
dienst bij bakkerij Strik in Nij-
megen. Het gezin verhuisde 
van de Grotestraat naar het 
nieuwe winkelcentrum. Dat 
was toen nog niet zo groot. 

Familie Tops keek toen nog 
over de daken van de toen-
malige winkels uit op de oude 
brandweerkazerne, de oude 
supermarkt en het gemeen-
tehuis.
“In de eerste vijf jaren als 
franchisenemer heb ik veel 
hulp gehad van mijn man en 
kinderen. Wij verkochten 

toentertijd ook vers schepijs. 
Daarna kwam ik nog elf jaar 
in loondienst bij Jamin. Dat 
was wel wat makkelijker, om-
dat ik toen ook extra perso-
neel kreeg.”
Op een dag ergens in 1986 
kwam er plots de mededeling 
dat Jamin failliet was, maar 
werd erbij vermeld: de winkel 

in Cuijk kon open blijven. “Dat 
moest gevierd worden en we 
hebben er een borreltje op 
gedronken.” Maar, later op de 
avond en na de feestvreugde, 
kwam het bericht dat de win-
kel in Cuijk toch dicht moest. 
Heel jammer voor mevrouw 
Jamin, haar personeel en ook 
voor de klanten.

Met 59 jaar kon Antoon in de 
VUT. Hij heeft zich in die tijd 
niet verveeld. Marianne: 
“Omdat Antoon altijd al van 
planten hield, heeft hij enkele 
tuintjes bij vrienden onder-
houden. En elke zomer hin-
gen er aan ons balkon bakken 
vol met mooie bloemen.”
Marianne wil nog lang niet 
weg uit het centrum. Het 
winkelcentrum is groter ge-
worden en heet nu De Maas-
burg. Er is altijd leven in de 
buurt: de Vierdaagse, carna-
val, koopzondagen, uitgaand 
publiek.
Ook al staat zij al jaren niet 
meer in haar winkel, op straat 
wordt ze nog steeds herkend 
als mevrouw Jamin. Verveling 
is er niet bij. Van haar kinde-
ren, klein- en achterkleinkin-
deren krijgt ze dagelijks aan-
dacht. Bijna elke vrijdag is het 
zoete inval, want dan staat ze 
in de keuken om iets lekkers 
voor te bereiden en komen 
haar kinderen en familie 
mee-eten.

‘Hallo mevrouw Jamin’
door Lidwien Buné

Marianne: onderneemster uit Elst

MARIANNE TOPS 
IN CUIJK: ‘ER IS 
ALTIJD LEVEN IN DE 
BUURT’

Marianne Tops: mevrouw Jamin van Cuijk. (foto: eigen foto)

Dementie!
VAN VELDEKE

Moeite om de weg te vinden. Woorden 
niet begrijpen. Steeds dezelfde vragen 
stellen. Achterdochtig en wantrou-
wend. Boos en opstandig. Ongepast 
en schaamteloos gedrag…… U kunt er 
zo maar mee te maken krijgen. In uw 

omgeving, in uw familie, in uw gezin. 
Dementie. In 2015 waren er 362 plaatsge-

noten met die diagnose, in 2030 zullen dat er 
670 zijn. Probeert u het zich eens voor te stellen. De voorspellin-
gen liegen er niet om: dementie wordt volksziekte nummer 1. 
We krijgen er dus allemaal mee te maken. Het is maar dat u het 
weet.
Maar dan. Hoe dan? Wat dan? Hoe kijken we tegen de ziekte 
aan? Hebben we voornamelijk “een medische blik”? Er blijkt hier 
sprake van een kanteling. Hoogleraar langdurige zorg en de-
mentie Anne-Mei The verwoordde het onlangs zo: “Dementie 
zag ik vooral als een ziekte waarbij de oplossing uit de medische 
hoek moet komen en de mensen vooral medische zorg nodig 
hebben.” Maar er ontwikkelde zich gaandeweg een andere visie, 
die zij als volgt formuleert: “Mensen met dementie zijn niet an-
ders dan wij. Het zijn gewone mensen met gewone behoeften. 
Ze zijn niet volledig wilsonbekwaam. Mensen die op het ene 
moment de draad kwijt zijn en op het andere moment heel 
goed voelen wat er aan de hand is en daar nog scherpe dingen 
over kunnen zeggen.” Voor betrokkenen, familieleden, zorgver-
leners, bestuurders redenen om eens goed te kijken naar de 
meest gewenst houding en omgang die we allemaal ten opzich-
te van mensen met de aandoening dementie aan de dag zou-
den moeten leggen.
Op dinsdagavond 6 maart kwam de Cuijkse aftrap van Samen 
op Weg naar een Dementievriendelijke Gemeente. Waar ande-
ren ons voorgingen, moeten we nu zelf ook een effectief net-
werk ontwikkelen om het leven van de demente mens dragelij-
ker, lichter, vriendelijker te maken.
Er is inmiddels een werkgroep samengesteld, maar men is nog 
op zoek naar meer betrokken deelnemers die vanuit eigen posi-
tie en kennis een bijdrage kunnen en willen leveren om onze 
gemeente dementievriendelijker te maken. Wil u dat laten we-
ten? Graag! U bent van harte welkom! Zoek dan contact via het 
e-mailadres van de Adviesraad Sociaal Domein: asdcuijk@out-
look.com

Seniorenbeurs 
2018
Op vrijdag 6 en zaterdag 7 
april vindt de Regionale Se-
niorenbeurs plaats in Party- 
en evenementencentrum 
(voorheen Fitland) in Mill 
aan de Hoogveldseweg 1.

CUIJK - De organisatie is in 
handen van de KBO Kring 
Land van Cuijk en KBO Kring 
Gemeente Mill en Sint Hu-
bert. Ca. 60 bedrijven en in-
stellingen zullen u van infor-
matie voorzien. Verder 
worden er diverse symposia 
en seminars georganiseerd 
op het gebied van Zorg en 
Welzijn.
 
De openingstijden zijn: vrij-
dag 6 april van 14.00 - 22.00 
uur en zaterdag 7 april van 
10.00 - 17.00 uur. De entree 
bedraagt twee euro per per-
soon, inclusief één consump-
tie. Voor meer informatie 
kijkt u op de website www.
regionaleseniorenbeurs.nl.
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VPT: Volledig pakket thuis van 
Pantein door Lidwien Buné
Bij het ouder worden komen 
gebreken. Vroeger ging men 
naar het bejaardenhuis. Te-
genwoordig stelt men de 
stap naar het verzorgings-
huis zo lang mogelijk uit. Zo-
lang het kan blijft de oudere 
thuis wonen. Echter door ge-
breken kan de oudere minder 
flexibel in de maatschappij 
komen te staan. Maar, de ou-
dere staat er niet alleen voor.

CUIJK - Zorgcentra Pantein 
biedt het Volledig Pakket Thuis 
(VPT) aan aan diegenen die 
daar behoefte aan hebben: 
“Zorg op maat in uw eigen 
vertrouwde woonomgeving.” 
Een combinatie van zelfstan-
dig wonen en het zorgaanbod 
van een zorgcentrum.
Voor wie is het VPT bestemd? 
Mensen met een verwijzing 
voor wonen in een zorgcen-
trum kunnen hiervan gebruik 
maken. Het VPT omvat ge-
plande en ongeplande zorg en 
begeleiding zoals die in een 
zorgcentrum wordt geboden, 
maar dan in de eigen woning. 
Via het Centrum Indicatiestel-
ling Zorg (CIZ) kan men een 
indicatie voor zorg met verblijf 
aanvragen. Daarin staat hoe-
veel hulp men nodig heeft en 
hoeveel zorg men vanuit wet- 
en regelgeving krijgt. Op die 
uren baseert het CIZ het bud-
get, dat voor uw zorg en on-
dersteuning beschikbaar is. 
Men kan er ook voor kiezen 
om bepaalde zaken door de 
mantelzorger te laten verzor-

gen. De afspraken die worden 
gemaakt worden in een zorg-
leefplan vastgelegd welke mi-
nimaal een keer per jaar wordt 
geëvalueerd en zo nodig aan-
gepast. In het VPT zitten ver-
schillende diensten: verple-
ging en verzorging (24 uur per 
dag), maaltijden, huishoude-
lijke hulp, wasverzorging, per-
sonenalarmering, activiteiten, 
wonen, medische zorg. Aan 
het VPT is, net als in een zor-
ginstelling, een eigen bijdrage 
verbonden. Daarnaast kan 
men via ‘Pantein Extra’ meer 
diensten aanvragen zoals 
boodschappenservice, pedi-
cure of kapper. Wat de eigen 
huisarts, tandarts, apotheek, 
zorgverzekeraar of huurtoe-
slag betreft verandert er niets 
omdat de oudere op zijn hui-
dige adres blijft wonen en zelf 
verantwoordelijk blijft. Een 
extra service van Pantein is 

het Modulair Pakket Thuis 
(MPT). In dit pakket zit naast 
verpleging en huishoudelijke 
hulp ook verzorging, begelei-
ding, wlz-behandeling, lo-
geeropvang ter ontlasting van 
mantelzorgers. Men is vrij om 
deze zorg door een zorgaan-
bieder te laten leveren of zelf 
in te kopen met een persoons-
gebonden budget (PGB). Om 
het verblijf in de eigen omge-
ving aangenaam te houden 
biedt Pantein begeleiding aan: 
dat kan dagbesteding in 
groepsverband zijn of indivi-
duele begeleiding thuis. De 
eigen huisarts kan een behan-
delteam inschakelen. Deze 
bestaat vaak uit een specialist 
ouderengeneeskunde, psy-
choloog, logopedist, fysiothe-
rapeut, ergotherapeut en dië-
tist. Meer informatie over de 
pakketten? Neem contact op 
met Pantein via 0900 - 8803.

De twee folders die Pantein uitgeeft voor de oudere bewoners van het 
land van Cuijk. (foto: eigen foto)


