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Pa werd ruim 86 jaar geleden geboren in een groot 
gezin aan de Glanestraat. Het gezin waarin hij 
opgroeide, werd getroffen door de dood van enkele 
kinderen, een verdriet wat hij zijn hele leven met 
zich mee heeft gedragen. 
Altijd heeft pa op boerderijen gewerkt. In de 
oorlogsjaren viel zijn oog op zijn buurmeisje 
Marietje. Hij vroeg haar mee uit en sindsdien zijn 
zij steeds bij elkaar gebleven. Zij trouwden op 18 
mei 1949 en gingen wonen op de Wilhelmina
hoeve, aan de Tiekenveenweg, die door hen samen 
helemaal opgebouwd is. Uit hun huwelijk werden 
vijf zonen geboren, waarvan Ben helaas in 1999 is 
gestorven. De boerderij en het leven op het land 
waren zijn lust en zijn leven. De koeien, de 
moestuin, hij zorgde er goed en graag voor. Altijd 
was hij opgewekt en optimistisch. 

Pa haalde ook zo'n 15 jaar de melkbussen op bij 
verschillende boeren. 
Prachtig vond hij al die contacten. En de kinderen 
stonden al op hem te wachten, want iedere vrijdag 
nam hij snoepjes voor hen mee .. . 
Ook stond pa open voor vernieuwingen. 
Melken met de hand, met de melkmachine of in de 
melkstal, werken met het paard of met de trekker, 
hij deed het allemaal even gemakkelijk! 
Twintigjaar geleden werd de boerderij overgedaan 
aan Joop. Pa en ma verhuisden naar 
Tiekenveenweg 2, waar zij wat meer van hun 
welverdiende rust konden gaan genieten. 
Tot op het laatst toonde pa grote betrokkenheid bij 
de boerderij en hielp hij waar hjj kon. 
Met zijn kleinkinderen had hij veel plezier. 
Hij deed van alles met hen en was een echte opa. 
Van zijn achterkleinzoon Jome heeft hij een jaar 
mogen genieten. 
Vorige week ging zijn gezondheid ineens snel 
achteruit. Op zaterdag 5 april is hij opgenomen in 
het ziekenhuis, waar hij , voorzien van het 
Sacrament van de Zieken, op woensdag 9 april 
rustig is ingeslapen. 

Wij bedanken u voor uw belangstelling en 
medeleven betoond na het overlijden van mijn 
man, onze vader en opa 

M.A. Olde Heuvel - Olde Bolhaar 
Kinderen en kleinkinderen 


