
Tiny’s “ Memories”
S C H R I J F S E L S  VA N … …

In 2000 hebben we een boekje gemaakt ter herinnering aan Tiny, met 
en door familie en vrienden. In een speciale oplage.



Na haar overlijden kwamen we heel wat 
schrijfsels van haar tegen. Ik heb haar ooit 
eens gevraagd om e.e.a. eens op papier 
te zetten m.b.t. haar jeugd herinneringen.  

Blijkbaar heeft ze dat toch gedaan op 
soms hele kleine briefjes en soms enkele 
pogingen op een schrijfmachine met 
carbonpapier er tussen.  

Zo’n brief kwam ik dan verschillende 
keren tegen. Elke keer weer een poging 
een een keer zonder mankementen door 
te typen op haar schrijfmachine. 

Ik probeer deze af en toe te ontcijferen 
omdat het er ook snelschrijfsels uit de 
losse pols komen.  

Kennelijk van geen vreemde, beide 
ouders waren creatief van geest. Haar 
vader Jan Bogaars schreef o.a. vele 
toneelstukken, gelukkig zijn schrift 
gevonden.   

Hij was noodgedwongen zijn eigen 
bedrijf begonnen. In de crisistijd van de 
30er jaren kreeg hij een eervol  ontslag bij 
van de Heijden a/d Demer na vele dienst 
jaren.  

Het waren wederom zijn zussen die hem 
geholpen hebben om een eigen 
boekbinderij te gaan starten. Eerst in zijn 
ouderlijke woning Heilige Geeststraat 1, 
later naar zijn woonhuis Heilige 
Geeststraat toen 18 werd later nr 46. Toen 
kwamen ook zijn dochters weer thuis 
wonen.

Schrijfsels ……
T I N Y  B O G A A R S

was een schrijfster & wat kon ze niet ?



B O G A A R S  T I N Y.  1 9 2 5 - 1 9 9 9

Mei 1925

September 1978

Trotse Oma van 3 kleinkinderen

v.l.n.r. Miep, Tiny,Koosje



Anna Bogaars - Kneepkens



Gezin tante Jetje & ome Tinus met hun zoon Sjaak

Na het overlijden van Tante Jetje heeft Tiny voor Ome Tinus 
gezorgd. Ome Tinus was mijn surrogaat opa. Elke kind op 
school had er minstens een. Ik geen een. Vertelde het thuis 
waar Tinus bij zat. Die meteen zei “ Mar dan ben ik toch jou  
opa. Opgelost.  

Tinus kwam zich elke dag melden. Zijn dag indeling was. 
Sigarenrollen bij Teurlickx, thee bij Tiny daarna Katten bij 
Café de Sport, Kleine Berg en na het kaarten eten bij Tiny. 
Hij zei altijd niet te veul extra koken ik eet niet zo veel. Nou 
hij at voor 2. Altijd veel plezier mee beleefd. 



B O G A A R S  T I N Y  1 9 2 5 - 1 9 9 9

Tiny de vrouw waar je kachel niet mee 
aanmaakte. Wist snel wat voor vlees ze 
in de kuip had en als je dat niet door 
had kon je je warm aankleden.  

Observeren en haar voelsprieten zijn 
van jongs af aan erg ontwikkeld.  

Voor alles was een oplossing en er over 
praten ook al viel dat soms niet mee 
om er mee voor de dag te komen. Deze 
gesprekken liep jij dan al enige tijd 
mee rond en zij voelde dit al lang 
aankomen.  

Het was er dan ook altijd een komen en 
gaan van mensen die genoten van haar 
koffie en haar soms wijze raad die men 
dan alleen maar wilde horen als 
bevestiging en soms met een mini tip. 

Het hinderlijke vond ik dan altijd dat 
men hen dan een periode niet zag. Tiny 
zei dan het zal wel goed zijn gekomen.  

Ze heeft me op een later tijdstip daar 
wel gelijk in gegeven.  

Voor meer info of aanvulling stuur even 
een mailtje rootszoekers@gmail.com 

Afscheid nemen van Mitzi, na een fijne ontspannen vakantie. Mitzi was altijd welkom. Vanaf 1956 
vaak bij ons vanuit Oostenrijk op vakantie geweest. Helaas zijn beide nu niet meer onder ons maar 
wie weet hoe fijn ze het samen nog hebben. 

Haar ogen spraken boekdelen 


