
Dini was de oudste van 10 kinderen en is opgegroeid in Hilvarenbeek.  
Vaak vertelde ze met liefde over haar jeugd. Na school ging Dinie 
werken bij een notariskantoor. Het niet kunnen studeren bleef een 
gemis. Met Wil, de liefde van haar leven, was ze 62 jaar getrouwd en 
ook na zijn dood is hij geen dag uit haar leven geweest. 

Het verlies van hun eerste dochter bracht zwaar verlies. De verhuizing 
naar Waalwijk bracht nieuw geluk door de geboorte van Ton, Frank en 
Brigitte. Diny steunde Wil met zijn werk door met liefde veel zorg op 
zich te nemen. Toen de kinderen groter waren pakte ze haar werk weer 
partime op. Ze genoot van tennissen, piano spelen en muziek luisteren.

Samen met Wil heeft ze mooie reizen gemaakt en bezocht ze concerten 
en musea. Ze verdiepte zich in cultuur en kunstgeschiedenis en maakte 
met veel enthousiasme kaarten. De kleinkinderen brachten veel geluk.

Dementie maakte haar laatste jaren steeds lastiger. Na het overlijden 
van Wil was wonen in Molenwijck niet meer mogelijk. Ze is gaan wonen 
in de Herbergier waar ze liefdevol is opgevangen en ze een nieuw thuis 
kreeg met de schilderijen van Wil om zich heen. Dementie bracht veel 
eenzaamheid met zich mee, maar ze bleef dol op wandelen en genoot 
van de bezoekjes. Zaterdag 19 november is Dini in alle rust overleden.

Voorbereid maar toch onverwachts hebben wij  
na een fijn, goed en mooi leven afscheid genomen van

DINI BAETEN-VAN MEEL
Echtgenote van Wil Baeten †

* 14 januari 1935      † 19 november 2022
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Correspondentieadres:  
Van Gorp Uitvaartzorg t.a.v. fam. Baeten 
Hoofdstraat 32, 5171 DD  Kaatsheuvel

Dini is thuis in haar kamer in de Herbergier, Wolput 72A te Vlijmen, waar 
u persoonlijk afscheid van haar kunt nemen op donderdag 24 november 
tussen 18.30 en 20.00 uur.

In plaats van bloemen liever een gift aan Alzheimer Nederland.  
Er is een collectebus bij het afscheid. U kunt ook doneren via  
de QR-code. 

De uitvaart vindt in kleine kring plaats.

U kunt uw herinneringen en medeleven met ons delen via haar 
condoleanceregister op www.vangorpuitvaartzorg.nl. 


