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Dina is geboren op 16 dec. 1927 aan de Graafseweg in Alverna. Ze was de 
oudste van de kinderen met nog 4 zussen en 4 broers. Thuis werkte ze 
mee in het grote gezin waar iedere hand een aanvulling was. Ze volgde de 
basisschool op Alverna maar kon hier geen vervolg aan geven in verband met 
het uitbreken van de 2e wereldoorlog. Dit was een angstige en spannende 
tijd. Vaak vertelde ze hoe ze met het hele gezin in de kelder zaten terwijl 
rondom het huis de Duitsers en geallieerden elkaar beschoten. 
Na de oorlog probeerde Dina het dagelijks leven weer op te pakken. Voor 
een beetje ontspanning ging ze bij de Kariotters, waar ze samen met andere 
meisjes creatieve dingen maakte. Bijvoorbeeld pakjes die naar Indonesië 
verstuurd werden ter ondersteuning van de militairen die daar gelegerd 
waren. Haar broer Wim maakte daar ook deel van uit. 
Al op jonge leeftijd ging Dina werken bij mensen in de huishouding. Dit was 
hard aanpoten. Later werkte ze bij een strijkatelier in Malden. Ook heeft 
ze nog in een ziekenhuis gewerkt, ze wilde verpleegster worden. Maar toen 
ontmoette ze Henk Arts op de kermis in Wijchen. Zo ging het vroeger veelal. 
Het was liefde op het eerste gezicht. Na een paar jaar verkering trouwden 
ze op 28 oktober 1950. Zoals gebruikelijk stopte Dina toen met werken.
Henk werkte bij de spoorwegen en werd toen ze net getrouwd waren 
overgeplaatst naar Barendrecht bij Rotterdam. Het was niet gemakkelijk 
om weg te gaan uit hun vertrouwde omgeving naar deze onbekende 
bestemming.
In Barendrecht hebben ze vier jaar gewoond en hier werd in 1951 zoon 
Martien geboren. In 1953 maakte het gezin aldaar de vreselijke watersnood 
mee. Hier heeft Dina mogelijk haar angst voor water aan overgehouden.
De drang om terug te komen naar Malden was erg sterk en dit kon in 1954 
verwezenlijkt worden. Ze gingen tijdelijk inwonen bij de ouders van Henk 
aan de Rijksweg te Malden. Daar werd in 1955 dochter Jeannette geboren.

Omdat de ruimte erg beperkt was hebben Henk en zijn broer Theo een 
dubbel huis laten bouwen aan de Kloosterstraat te Malden. Hier hebben 
Henk en Dina altijd prettig gewoond.
Martien en Jeannette gingen het huis uit en Dina kreeg meer tijd. 
Ze ging schilderijen borduren, die vervolgens door het hele huis kwamen 
te hangen. Ook voor de kinderen heeft ze mooie schilderijen geborduurd. 
Ze was zorgzaam en stond ook altijd voor iedereen klaar.
In 1979 en 1982 werden haar kleinkinderen Christel en Werner geboren.
Vaak was ze samen met Henk de oppas, dat deden ze met veel plezier.
Dina was een gelovig mens. Ze vereerde Moeder Maria net zoals haar 
moeder dat heeft gedaan. Met haar zussen ging ze dan ook jaarlijks naar het 
bedevaartsoord Beauraing in Frankrijk. Ze stak er kaarsen op voor ons allen.
In 2014 werd ze de trotse overgrootmoeder van Lieke, dochter van Werner 
en Mariëlle. En in 2019 werd broertje Stijn geboren.
Tot 2015 heeft Dina met Henk in de Kloosterstraat te Malden gewoond. 
Door dementie ging het zelfstandig wonen haar echter steeds moeilijker af. 
Ook Henk had verzorging nodig.
Hierop werd besloten om ze samen bij De Berkenhof, onderdeel van 
verpleeghuis Dekkerswald, onder te brengen. Dina kon daar goed wennen 
en paste zich prima aan. Maar Henk heeft het daar erg moeilijk mee gehad. 
In 2015 stierven zowel schoondochter Hennie als Henk. Dat was een hele 
moeilijke tijd.
In 2017 verhuisde Dina naar verzorgingscentrum De Bosrand in Berg en Dal. 
Dit heeft ze goed opgepakt. Ze genoot er van het zingen met elkaar. Tevens 
dronk ze graag een kopje kof�e, hier hoorde natuurlijk wel een koekje bij, 
vond ze altijd. Op vrijdag 27 november is ze overleden.

Rust zacht (schoon) moeder,(overgroot)oma het is goed zo, je zult altijd in 
onze gedachten blijven. 

Wij willen u allen danken voor de vele blijken van medeleven na het overlijden 
van onze lieve (schoon) moeder, grootmoeder en overgrootmoeder.

Kinderen kleinkinderen en achterkleinkinderen

Wij willen het team van De Bosrand hartelijk danken voor de goede 
verzorging van Dina.
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