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In Memoriam 

 
In Memoriam Jozée Maassen  
Op 14 december 2022 overleed Jozée Maassen-Grasveld, geboren in 
Nijmegen. Daar groeide ze op in een gezin met vier dochters en bezocht 
ze het gymnasium. Ze werd röntgenlaborante in het Radboudziekenhuis, 
trouwde met Han Maassen en kregen samen twee dochters, Saskia en 
Karin. Later kwam daar kleindochter Milou bij, met wie ze een speciale 
band had. In Dukenburg zetten ze een grote boekhandel op. Eind 1983 
ontdekten ze de Oude Pastorie in Linden die ze met veel liefde 
opknapten. 
Met haar tomeloze energie en organisatievermogen was ze op de eerste 
plaats moeder. Daarnaast was er de winkel, die veel energie slurpte. Jozée 
was een inspirator en gangmaker voor tal van activiteiten in ons dorp: 
toneelvoorstellingen, carnaval, Theun met zijn koe Marie d’nIerste in de 
buut en de Ganzeveer. Ze kon anderen enthousiast maken en waar Jozée 
was, werd gelachen. Linden heeft veel aan haar te danken. 
Wij herinneren ons Jozée als een zorgzame vrouw, uitzonderlijk gericht op 
mensen. Ze had een gewillig oor voor iedereen. Ze kon goed luisteren 
naar de zorgen van anderen. Iedereen die langskwam, was welkom. Ze 
had voor iedereen tijd. Ze omringde je met haar aandacht, welgemeende 
belangstelling en enthousiasme. Ze overlaadde je met koffie en knuffels. 
Zij was een kleurrijke en uitbundige verschijning en een markante 
persoonlijkheid in ons dorp. 
De laatste jaren echter trok ze zich terug uit het openbare Lindense leven 
op haar bank. Het was moeilijk voor haar de gevolgen van haar ziekte te 
accepteren. 
Na de dood van Han verhuisde ze noodgedwongen naar 
Roelofarendsveen, dicht bij haar oudste dochter. Daar verloor ze steeds 
meer haar zelfstandigheid en wie ze was en haar wil om verder te leven. 

Zij rust nu bij Han, terug in Linden. 
Marie-José Angenent 
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In Memoriam Wim de Haan 
Op 12 januari 2023 overleed Wim de Haan, ruim 88 jaar oud. Sinds drie 
jaar was hij door een hersenbloeding aangewezen op zorg in een 
verpleeghuis. Wat die zorg betreft heeft vooral Martine een groot aandeel 
gehad:  het maakte zijn leven ondanks de beperkingen en steeds 
terugkerende gezondheidsproblemen toch de moeite waard. 
Wim had vele kwaliteiten, veel energie en een enorm 
doorzettingsvermogen. Zijn CV bevat vele hoog gekwalificeerde 
opleidingen en diverse beroepsperiodes: hij had een technische 
ingenieursopleiding chemie en was bedrijfskundig econoom, piloot en 
leraar. Na zijn pensionering was hij nog actief als docent maar begon toen 
hij al ver in de zeventig was nog een rechtenstudie; jarenlang fietste hij 
daarvoor van Linden naar Nijmegen.  

 
We kennen hem in Linden als vader van 
een gezin van vijf kinderen, als verbouwer 
van het huis aan de Kerkstraat maar ook 
als vrijwilliger en sportman. Hij trainde 
hockeyteams, was een aantal jaren 
voorzitter van de Dorpsraad en was tot op 
gevorderde leeftijd actief in loopsporten.  
Zijn gehechtheid aan structuur en 
discipline leidde menigmaal tot wrijving of 
ongemak maar daar stond een 
ongelofelijke toewijding tegenover voor 
Martine, zijn gezin en de velen waar hij 
mee te maken kreeg. Hij stelde altijd  hoge 
eisen en ging steeds voor een zo goed 
mogelijk resultaat.  
Zo heeft hij veel gegeven en veel betekend. Een ontroerend afscheid viel 
hem ten deel. 
“Het is goed, zoals het gegaan is. Met een hoofdrol voor de liefde van en 
voor hem”.        JvdB 
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In Memoriam Jo van Hassel  
Op  26 januari 2023 overleed Jo van Hassel- Van de Lockant, bijna 85 
jaaroud. Jo was afkomstig uit Beers en woonde na haar huwelijk met 
Martin van Hassel tot 1971 in Cuijk. Zij kregen vier zonen. 
Het mooie huis aan de Steegstraat, waar zij tot voor anderhalf jaar 
geleden woonde, werd door hen in eigen beheer gebouwd. Daar begon 
een lange gezinsperiode en mede door haar toedoen mag dat bruisend 
genoemd worden. Als boerenbruidspaar glorieus en ondernemend als ze 
waren, beleefden ze spannende vakanties.  
We kennen haar als een goed geklede zelfstandige vrouw, die er stond en 
er mocht zijn. Ze had een eigen mening en was altijd in voor een feestje of 
een uitstapje. Ze hield wel van afwisseling en uitdaging. Bij tennis en 
bridge ging ze fanatiek voor de winst. 
Haar leven veranderde door de ziekte en vroege dood van Martin in 2004. 
Toch vond ze haar weg opnieuw  en kende daarna nog een goede 
Lindense periode waarin zij kon genieten van bridgen en uitstapjes met 
haar vriendenclubs.  
Jo was betrokken bij Linden, was ooit secretaresse van de KVO en was  
ook heel creatief: ze kon op het toneel goed uit de voeten en was een 
actief lid van de Lindense schilderclub. We hebben heel mooie stukken 
van haar mogen zien. 
De laatste jaren moest ze inleveren: het loslaten van haar huis met mooie 
tuin in de Steegstraat zal haar veel moeite hebben gekost evenals het 
verlaten van ons dorp, hoewel ze blij was met het gerieflijke appartement 
in Cuijk.  
Heel trouw kwam ze naar de Soos op woensdagmiddag zolang het kon 
met haar eigen groene autootje.  
 
De laatste tijd ging haar gezondheid snel achteruit en vooral het verlies 
van haar achterkleindochtertje Laila, kwam heel hard aan.  
De glans verdween uit haar leven en daarmee ook haar levenskracht. 
Het afscheid was onverwacht maar wél zoals zij het wilde.  
In een stampvolle kerk hebben we mooi en waardig afscheid genomen en 
haar te rusten gelegd op ons kerkhof bij haar man Martin. 
 JvdB 


