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Met dankbare herinnering aan 

Maria Adelheid Olde Bolhaar 

sinds 9 april 2008 weduwe van 
Bernard Marinus Olde Heuvel 

* 5 augustus 1924 t 28 november 2008 

Ma werd ruim 84 jaar geleden geboren in een gezin 
met zes kinderen, waarvan zij de derde was. 
Op Erve Roterman groeide zij op. 
Haar oudste broer is gevallen tijdens de invasie en 
dat grote verdriet heeft veel impact gehad op het 
hele gezin. 
Voor ma betekende het dat zij al op 16-jarige leeftijd 
thuis bleef om op de boerderij te werken. 
In de oorlogsjaren kreeg zij verkering met haar 
buurjongen Bernard. 
Zij trouwden op 18 mei 1949 en gingen wonen op de 
Wilhelmina-hoeve, aan de Tiekenveenweg, die door 
hen samen helemaal opgebouwd is. 
Bijna 59 jaren zijn zij getrouwd geweest en ma uitte 
soms haar verdriet dat ze hun 60-jarige huwelijk niet 
hebben kunnen vieren. 
Uit hun huwelijk werden vijf zonen geboren, waarvan 
Ben helaas in 1999 is gestorven. 

Ze hield veel van haar jongens, maar ze miste bij 
tijd en wijle ook wel een dochter, een wicht, dat haar 
zou kunnen helpen als dat nodig was. 
Ma heeft haar hele leven hard gewerkt. 
Vroeger thuis op de boerderij, en na haar trouwen 
op de eigen boerderij en in haar gezin. 
Tot laat in de avond was zij steeds bezig, zowel 
binnen als buiten. 
Zij pakte aan wat moest gebeuren. 
Samen met Pa de moestuin of het bakken van 
brood. Werken stond bij haar hoog in het vaandel. 
De laatste jaren heeft zij gelukkig ook kunnen 
genieten van het lezen van boeken, waar zij 
helemaal in op ging. 
Met haar kleinkinderen had ma een goede band. 
Zij wist precies wat iedereen lustte en kocht bij 
de boodschappen altijd wat extra's: 
'voor als de kleinkinderen komen .. .' 
Ze was een echte oma, zorgend , genietend en 
meelevend met haar kleinkinderen, zoals met haar 
kleindochter Sandra toen die drie maanden naar 
Nieuw Zeeland ging. 
Na de dood van pa in april van dit jaar, ging haar 
gezondheid snel achteruit. 
Op vrijdag 28 november is zij rustig ingeslapen. 

Wij bedanken u voor uw belangstelling en 
medeleven betoond na het overlijden van onze 
moeder en oma. 

Kinderen en kleinkinderen Olde Heuvel 


