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In memoriam: Wim van Zuijlen 
Op 6 december 2019 overleed Wim van Zuijlen op 88-jarige leeftijd. Een geboren en getogen 
Lindenaar.  Hij woonde samen met zijn vrouw Mia tot 8 jaar geleden op de Kerkstraat 8 in Linden.   
Mien Heijnen heeft vlak voor hun verhuizing naar Cuijk nog een interview met hen voor Rond De 
Toren gemaakt met interessante verhalen van voor het ontstaan van de plassen. Daaruit kon ik 
putten. 
Wim was een vakbekwame timmerman in de weg- en waterbouw, die zijn huis zelf bouwde. Zij 
woonden er bijna 50 jaar en waren actief betrokken bij de gemeenschap. Vanwege zijn gezondheid 
kon hij zijn tuin niet meer bijhouden en daarom vertrokken zij naar een appartement aan de 
Vorstendom in Cuijk. 
De laatste periode in Cuijk was zwaar. Wim moest verhuizen naar Castella, waar Mia hem trouw 
bezocht. 
“Wim is nu op een plek waar het goed is, bij hen die hem zijn voorgegaan. Een plek waar de vogels 
fluiten, de zon warme stralen schijnt en de hortensia altijd bloeit”. 
 JvdB 

  
Musical op kerstavond VVL 

 
   Musical op Kerstavond VVL 
 
Het is een lange traditie in Linden: de Kerstavond van de VVL. Die van 2019 zal de geschiedenis 
ingaan als een zeer geslaagde. De jonge kinderen van Linden brachten een musical op het toneel, een 
“remake” van 25 jaar geleden, en deden dat zoveel overtuiging dat de avond niet meer stuk kon. Een 
film van de opvoering 25 jaar geleden was net zo ontroerend. Een avond met sfeer mede door de 
toepasselijke, spontane “life Music”, de door iedereen meegebrachte hapjes de VVL, de geanimeerde 
gesprekken. Gezellig op een natuurlijke manier op grond van de authenticiteit en kwaliteit van wat 
werd gebracht, meegebracht en ingebracht. Het was helemaal niet duur maar allerminst goedkoop. 
Dat heeft  veel te maken met het “vieren van gemeenschap”  of anders gezegd: het zijn belangrijke 
avonden voor het in stand houden van de sociale samenhang. We mogen de VVL en allen die een 
steen(tje) hebben bijgedragen dankbaar zijn.  
 
 


