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Dtny was het jongste kind uit een gezin van 4 
kinderen. Als meisje was ze heel actief 1n een 
beweging die we nu de scouting zouden noe
men. Op haar 13• overleed haar moeder. Opa 
Paus bleef met one zonen en dochter D1ny ach
ter. De jonge D1ny vervulde al gauw de rol van 
huisvrouw. een zware taak voor een iong meisje. 
Gelukkig werd ze bijgestaan door haar bwr
vrouw, tante Lucia, die Dmy bijna als haar eigen 
dochter beschouwde. 
Enkele 1aren later raakte ze bevriend met 
Chnst1ne, die werkte bij Hotel Hut tegenover het 
huis van opa Paus. Toen de jongens het huis uit 
waren, kwam Christine bij opa Paus in de kost. 
Na het overlijden van opa is Christine gebleven 
en nooit meer weggegaan. Dany en Christine 
waren dikke vriendinnen geworden. Velen dach
ten dat ze zussen waren en men sprak vaak over 
"de dames Paus". Lief en leed def'lden ze. gin
gen op vakantie en ondersteunden elkaar waar 
het kon. Het was altijd fijn om bij hen te komen; 
gezellig in de keuken koffiedrinken. de humor 
van Dany en het eeuwige gekissebis van de 
dames onderling, zonder 0011 echt ruzie te heb
ben. Het was alt11d een bijzondere ervaring. 

In haar jongere iaren was Diny op feesten vaak 
de gangmaker, ze had grapjes en gekke streken 
om 1ong en oud aan het lachen te krijgen. Met 
haar oude VW kever reed Diny menig famaheltd 
overal naartoe. Je kon altiJd een beroep op haar 
doen. 
Dt'l}' was gek op dieren met name honden 
waren favoriet. Bobbte. Cora en vooral Tessie 
vergat ze niet Ook sport op TV volgde ze fana
tiek. 
Na het plotselinge overlijden van Chnstine 1n 
2005 is Dtny nooit meer de oude geworden. 
Haar lichamelijke en geestelijke gezondheid 
werd langzaam minder. Het geheugen liet haar 
steeds vaker m de steek. Na eer ziekenhuisop
name vorig iaar november as Diny naar 
Oldenhove gegaan. Helaas bleek al vrij snel dat 
terugkeer naar haar eigen vertrouwde hL>rs niet 
meer mogelijk was. Dit was voor haar moeillJk te 
aanvaarden, de drang om weer naar haar huts te 
gaan is nooit verdwenen. 
Op 15 oktober jl. is haar gezondheid dramatisch 
verslechterd, waardoor ze op 16 oktober m bij
zijn van famtlie rustig is ingeslapen. 

Wtj stellen uw medeleven en belangstelling in 

verband met het over111den van Diny zeer op 
prijs. Harteli1k dank hiervoor. 

Familie Paus 


