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Pa is in het gezin met 1 broer en 3 zussen opgegroeid in de Bosstraat in Woensdrecht. Toen de 
oorlog uitbrak was het een verschrikkelijke tijd, want er werd zwaar gevochten in dil gebied. Hij 
heeft veel ellende meegemaakt. Op een gegeven ogenblik brak in het ouderlijk huis brand uit 
met als gevolg dat er niets meer va n overbleef. Hij heeft nog 2 delfts blauwe bordjes kun nen 
redden. Na de oorlog heeft Sjaak zij n ouders geholpen om er weer bovenop te komen. Toen ont
moette hij Lies en na enkele jaren wilden ze wel een eigen huisje, maar dat viel niet mee na de 
oorlog. Ze trouwden in september 1950 en begonnen aan de Antwerpsestraatweg. Een jaar later 
kregen ze een dochter genoemd Rini. In 1954 een huis gebouwd aan de Wouwbaan. Hij heeft 
hard moeten werken om dit voor elkaar te krijgen want iedere cent was belangrijk want hij kon 
hel goed gebruiken. Hij heefl daarna altijd in de Wouwbaan gewoond tot ongeveer 2 en een 
halve week geleden want toen liet zijn gezondheid hem echt in de steek. Hij heeft altijd voor zijn 

pensionering in de bouw gewerkt. Het was altijd hard werken en Lies werl.."te ook in België voor 
de extra's. Ze hadden het goed met z'n tweeën want 1.e konden samen leuke dingen doen. Tot 
op 20 mei 1993 plotseling toch op jonge leeftijd Lies overleed. Dat was voor hem, Rini, Cees, 
Britta en Jordie een grote klap. Hij heeft de draad daarna toch weer opgepakt. Het huishouden 
was prima voor elkaar, want het was altijd schoon en hij deed alles zelf. Rondom het huis lag 
het er altijd mooi bij . Hij deed het ook graag. Bij mooi weer fteL~te hij er lustig op Jos en 40 km 
per dag rijden was geen uitzondering. Ook met de auto maakte hij regelmatig zijn rondjes 
en haalde zijn zus Sjan op om naar zijn broer Breel te gaan naar het verzorgingstehuis ir1 
Huijbergen. Pa hield veel van de zon want het kon voor hem niet warm genoeg zijn. Korte broek 
en fietsen maar. leder jaar ging hij tegen kerst de kerststal opbouwen in de kerk en dat deed hij 
graag want dan zag hij ook weer bekenden. Praten kon hij ook goed. Vooral over de oorlog want 
daar kon hij wel uren over praten. Bijna dagelijks dronk hij koffie bij Riet en Willy en toen zij 
op 4 september hun gouden bruiloft vierden vond hij dat een gouden dag, want hij was al ziek 
en veel afgevallen. Hij had een sterke wil en heeft het tot 29 oktober gered in zijn eigen huis. 
Toen ging het niet meer en heeft hij een week in het ziekenhuis gelegen en daarna 11 dagen in 
Maria Hove in Ossendrecht. Als er iets gedaan moest worden stond hij altijd klaar. Plavuizen 
leggen bijvoorbeeld als Rini en Cees met vakantie waren. Tot 7 jaar geleden nog schoorsteen 
vegen. Altijd belangstellend naar zijn kleinkinderen Britta en J ordie. Ook in de sp0rt had hij 
grote belangstelling vooral wielrennen en voetbal. Pa bedankt voor alles. 

Voor uw medeleven en belangstelling na zijn overlijden danken wij u oprecht. 
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