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De wind streelt als jouw hand 
zacht langs mijn wang 

De bladeren fluisteren jouw naam 
zachtin mijn oor 

Ondanks de pijn van het gemis 
hoor ik zeggen 

ga daar, ga door, ga door 

Toon Oude Nijhuis 

echtgenoot van Truus Oude Nijhuis - Tónis 

Toon werd geboren op 8 december 1945 in Deurningen. Hij overleed 
geheel onverwacht tijdens een van zijn geliefde fietstochten op 

23 maart 2010. 

Toon groeide op in een gezin met 12 kinderen aan de Heideweg in 
Oldenzaal. Hij was een echt "mama's kind", omdat hij als k lein jochie 
vaker ziek was dan de rest. Dus werd hij verwend, er werd zelfs apart 
voor hem gekookt. 
Op 23-jarige leeftijd leerde hij Truus kennen. Na een avondje stappen 

had zij de bus gemist. Toon was zo vriendelijk haar naar huis te brengen 
op z'n brommer (zonder remmen). Dit was een begin, maar de vonk 

sloeg echt over toen ze elkaar een t ijd later bij Roord weer 
tegenkwamen. 
Toon en Truus trouwden op 23 september 1971. Ze gingen wonen aan 

de Nachtegaalstaat, nog steeds hun vertrouwde plek. Al snel werd 
Claudi geboren, en drie jaar later volgde Marco. Voor hen was Toon de 
rots in de branding, hij stond altijd klaar met verstandige woorden en 

z'n gereedschapskist om te klussen. Apetrots was hij op ze, dat zei hij 
niet, maar dat zag je. 
Toon hield van sport. Om te doen en te kijken. Als jongen voetbalde hij 

bij DSVD. Hij had talent (aldus hemzelf), maar stopte al in de jeugd, en 
ging klootschieten bij De Eendracht. Hij was 32 jaar bestuurslid, en tot 
op de dag van vandaag speler van het tweede. 

Tot 15 jaar geleden ging hij regelmatig "trimmen". Daarna begon hij 

met fietsen, in weer en wind toerde hij door het t wentse landschap. 
Drie weken geleden kocht hij nog een nieuwe snellere lichtere fiets. 
Het kijken naar sport deed hij samen metîruus, thuis voor de buis naar 
voetbal en op zondagmiddag met hun vrienden langs het veld bij 
FC Berghuizen waarna er gezellig een pilsj e werd gedronken in de 

kantine. 
Het werk was voor Toon zijn lust en zijn leven. Hij begon na de 
ambachtschool als elektricien bij Gelderman en vervolgens Ertecee, 
producent van EPS ("piepschuim") . Hier groeide hij door naar hoofd 
technische dienst en later bedrijfsleider. Na zijn prepensioen op zijn 62' 

bleef hij werken en legde zich weer toe op zijn liefhebberij de techniek. 

Op de vraag of hij ooit ging stoppen met werken bleef hij vaag. Tegen 
Truus zei hij wel eens "at ze mie an de kop zeurt, dan stop ik d'r meteen 
met". Dat is niet gebeurd want hij ging tot zijn laatste dag met plezier 
aan de slag. 
Vakantie was iets wat Toon steeds meer ging waarderen. Vroeger 

samen met Coos, Henk en de kinderen naar Duitsland of Oostenrijk. 
Als het maar duitstalig was en bergen had om te bewandelen. Later 
gingen Toon en Truus met de vriendenclub jaarlijks op vakantie naar 
een warm land. Ook is Toon naar Curaçao geweest op bezoek bij Claudi, 
zwemmen, snorkelen, dat vond hij heerlijk. 

Toon had gedurende zijn hele leven een sterke band met zijn broers en 
zussen. Tijdens familiefeestjes kon hij fel en breeduit discussiëren, vooral 
met zijn zussen. Toon zag je tijdens feestjes volop genieten, eerst de 
kat uit de boom kijkend, maar na een aantal pilsjes kwam hij los en 
ging hij graag als laatste naar huis. 

Zo plotseling en veel te vroeg moesten wij afscheid nemen van Toon. 
Wij hebben tot de laatste dag van hem genoten. Lieve Toon, dank je 
wel voor alles,je blijft bij ons. 

Voor uw warme medeleven, op welke wijze dan ook, willen wij u 

oprecht bedanken. 

Truus, Claudi en Mei kier, Marco 


