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Taphorn - Vrijsen

Taphorn. August 
1911 - 1986

z.v. 

Taphorn Gerhard 


&

Diekmann Christiane 

d.v. 

Vrijsen Jacobus


&

Van Hoof Cornelia

Prive

Eindhoven 21 mei 1943

Vrijsen, Johanna H. 

1921 - 2016
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Guus  in Amsterdam geboren was het oudste kind 

van het grote gezin. In het gezin hadden ze vele Anny’s . 
Zodoende werd iedere Annie/Anny anders genoemd. Zijn 
vrouw werd Anny van Guus genoemd.

————————————————————————-

Guus was een uitvinders type. Hij heeft vele jaren bij 
Philips gewerkt. Ik heb nog een kast die hij tijdens 
meubelmakers opleiding heeft gemaakt, met Philips logo.

In 1936 is hij geslaagd voor radiomonteur.  Bij de Ned. 
Vereeniging voor Radiotelegrafie en radio-monteur. 

Elke zondag kwamen ze met mijn gezin kaarten. Het ging 
er best fel aan toe. Aan Ome Guus kon je zien of hij goede 
kaarten had. Dan krulde zijn neus. Was een leuke 
ontdekking. De zondag was de avond van kaarten en 
eigen gebakken appelflappen. Koffie met warme melk 
(voor tante Anny) en altijd een dieet behalve op zondag.


————————————————————————-

Toen ik in verwachting was kreeg ik elke maand een 
knuffel. Heb er nog steeds enkele van. Ze kregen later pas 
een kleindochter. 

Zijn vrouw Anny was gek op onze kinderen en door het 
knutseltalent maakte ze voor de kinderen diverse knuffels.


——————————————————————————

Samen met mijn nichtje hebben we vaak bij Oma Taphorn 
gelogeerd. Ook kwam ze bij ons thuis zuurkoolstamp eten, 
werd nooit gemaakt bij hun. Ik daar tegenover ging bij hun 
Trix eten, Glibberpudding. Die bij ons thuis nooit op tafel 
kwam. 
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Tante Anny  was een pittige tante die erg sociaal was en veel vrijwilligerswerk deed. Ze werkte ook in het Wiro gebouw 
in Tivoli en later enkele uren per week bij Albert Heijn na het pensioen van haar man. Ze genoot er van onder de jonge 
mensen te zijn.

Ook heeft ze veel werkzaamheden verricht in “ Dommelhoef”, de patiëntenraad mee opgericht. Haar vader heeft daar 
enige tijd gewoond. Ze hebben samen in een flat a/d Piuslaan en eerder in de van Ennetenstraat, Tivoli gewoond. 


Ze hadden een keer een lotje gekocht, de hoofdprijs was een VW-Kever. Deze Kever viel op hun lot. Gelukkig had Ome 
Guus altijd zijn rijbewijzen op tijd laten verlengen. 

Dus kon hij zo de weg op. Oeps maar dat was geen goed idee. Hij heeft toen toch maar enkele rijlessen genomen. Er 
was immers veel verandert in het rijgedrag. Het was altijd oppassen geblazen vooral niet te dicht bij de deur staan bij 
het afscheid nemen. Je kon er zomaar klem komen te zitten met je hand. 

. 

Leuke herinneringen aan hem. 
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Sinds vele jaren ben ik bezig 

om de Roots van mijn ouders 

Taphorn Bogaars in woord e/o 

beeld te brengen. Help jij ook 

mee ?

Voor meer info of aanvullingen zien 

wij graag een mailtje 


