
In Memoriam Toni de Simone  

 

Op 26 juli is Toni de Simone vrij onverwacht overleden bijna 90 jaar oud. Voor mensen die hem 

kenden was hij een kleurrijke en warmbloedige man.  

Toni is geboren in Zuid-Italië en dat was nog steeds goed te horen.  

 

Hij wilde vooruit in het leven. Hij begon als gastarbeider in Engeland en werkte in de mijnen. In 

Nederland werd hij ondernemer. Velen kenden hem als de maker van lekker Italiaans ijs, waarmee hij 

begon in de buurt van het Tuigleerstraatje in Cuijk. Hij vertelde vaak van het zware sjouwwerk dat 

daarbij kwam kijken: trappen op en af met zakken van 50 of soms 60 kilogram. Nadat hij zijn zaak van 

de hand had gedaan woonde hij vele jaren hij vrij teruggetrokken aan de Eindsestraat, waar hij met 

Stijnie een paradijsje had met dieren, kruiden,bomen en een groentetuin, waar hij alles kweekte wat hij 

lekker vond. Steeds als je bij hem kwam, was hij bezig en vaak trof je hem met een pijp of een stokje 

in zijn mond. Hij was meestal goedgemutst en je sprak met hem over van alles en nog wat. Grote kans 

dat je met een stekje, eieren of planten wegging. Vele Lindenaren hebben een of meer vijgenbomen in 

de tuin die door hem waren gestekt. Maar warmbloedig als hij was kon hij verontwaardigd vloeken 

over zaken die hem niet zinden. Steini bleef de rust zelve. Zij waren elkaars baken. 

 

Hij is gelukkig maar kort ziek geweest. De pijn in zijn schouder bleek een gevolg van een ernstige 

ziekte. Het toeval wilde dat Piet Vermeeren met wie hij goed kon opschieten enkele dagen voor zijn 

overlijden nog bij hem was. Piet heeft nog tegen hem kunnen zeggen: “Ook op jou wordt gewacht”. 

 

De buurt zal hem missen maar vooral Steini met wie hij 60 jaar getrouwd was. Tijdens de 

begrafenisplechtigheid heeft hij de eer gekregen die hem toekwam. 

 

Hij is begraven op ons kerkhof.  

JvdB 

 


