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Van Rooij - Bogaars

Martinus Wilhelmus van Rooij
1884 - 1966

Hendrika Cornelia Bogaars
1884 - 1950

17 oktober 1912

Theodora Cornelia Maria 
“ Doortje” 

1916 - 1917
Sjaak van Rooij


1914 - 1998
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Van Rooij Bogaars
Hendrika Cornelia Bogaars 

      d.v. Bogaars-Kremers


————————————————

Geboren te Eindhoven 


Haar roepnaam was “ Jetje”. 


Tante “Jetje” zo genoemd door mijn 
moeder had een bijzondere hechte 

band met haar nichtje Tiny Bogaars. 

Vanaf 1928. 


Kom ik later op terug. 

Martinus Wilhelmus .Van Rooij

Z.v. van Rooij - Lier.


———————————————————

Geboren te Woensel, Fellenoord


Zijn roepnaam was “ Tinus” 


Ome “Tinus” was een dagelijks graag 
geziene gast bij Tiny Bogaars en hij werd 

ook sinds dat ik naar school ging benoemd 
tot mijn opa. 


Hij heeft samen met zijn vrouw Jetje vor de 
opvoeding van Tiny gezorgd. 

In 1928 werd de enige broer van Jetje plots weduwnaar met 4 heel jonge kinderen waarvan de jongste 8 
maanden was. Jan wilde voor zijn kinderen blijven zorgen. Maar omdat het in die tijd anders geregeld was als nu 
moest er wat op verzonnen worden. Gelukkig kwamen de creatieve Bogaars gedachten boven. 


Alle kinderen werden bij Jan zijn zussen door de week opgevangen dan kon hij verder de kost verdienen en in de 
weekeinde waren zijn dochters bij hem. Dan werd de “ Stadse” cultuur weer bij geschaafd. Vooral Tiny genoot 
van het leven in de Houtstraat 15, te Woensel zoals ze beschreef als het dorpse leven. Ze ging daar ook naar 
school. 


Tante Jetje was er erg content mee had inmiddels zoon Sjaak die het altijd goed heeft kunnen vinden met Tiny. 
Maar meer dat Tiny daar geplaatst werd kwam door het overlijden van dochtertje “Doortje" op zeer jonge leeftijd.


Later is het echtpaar verhuisd vanuit de Houtstraat 15, Fellenoord,  naar de Heilige Geeststraat 1 en trokken in bij 
zus Coba Bogaars. 
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Toelichting op bovenstaande foto: Tiny Bogaars heeft van 1928-1938 bij “Tante Jetje & Ome Tinus’ haar 
doordeweekse dagen doorgebracht. In de weekenden waren Tiny en haar zussen bij hun vader. Ze ging dar ook 
naar de lagere school a/d overkant vanwaar he gezin woonde. Naast de Familie van Tuyl.


Dat was de oplossing van NV.Bogaars , zodat vader Jan Bogaars de koste kon blijven verdienen en later ook zijn 
eigenbedrijf op poten kon zetten. Hetgeen hem erg goed gelukt is.  
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Na het overlijden van “ Tante Jetje” (Drieka Bogaars) bleef Ome “ Tinus” daar wonen op de eerste verdieping. Elke dag 
kwam hij zich bij Tiny melden en ging dan naar Cafe “de Sport” a/d Kleine Berg om met vrienden het kaartspel “ 
Ketten” te spelen. 


Op de terug weg klopte hij dan bij Tiny aan en kon dan meteen mee eten.  Was altijd gezellig. Als we vroegen eet je 
straks een hapje mee , was het antwoord altijd maar een bietje hoor. Nou dat was een klein pannetje extra anders 
hadden wij ’s avonds rammelende magen(Lol) . 


Toen ik inmiddels naar de kleuterschool ging en thuis kwam met de vraag waarom ik geen Opa had was Tinus 
blijkbaar ook bij ons. Hij riep toen maar ik ben toch je Opa. Oke. Dat is altijd zo gebleven. Hij trots en ik blij. 


Tinus was sigarenmaker bij Karel 1 en 
na zijn pensionering maakte hij elke 
dag nog sigaren op de zolder van 
Teurlickxs, in de Heilige Geeststraat. 


Vandaar uit kaarten met zijn maten 
onder het genot van een goei sigaar 
en een lekkere neut.

Daar was hij niet vies van sinds he 
overlijden van zijn vrouw. We hebben 
hem vaak op moeten rapen in zijn 
gang en naar bed gesjord. Wist de 
andere dag van niks. 
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