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Dankbaar gedenken wij 

Mieke van Zeijl 

• 15 februari 1937, Honselersdijk 
t 4 januari 2015, Klazienaveen 

Mieke was het zevende kind in een gezin met 4 jongens 
en 4 meisjes. Na de Lagere School en Naaischool ging 
Mieke aan het werk bij de Gezinszorg. In 1954 nam ze de 
baan als "dienstmeisje" aan voor de ochtenden bij de 
familie De Kok in Honselersdijk. In 1957 verhuisde het 
gezin naar het tuinbouwcentrum Erica, in Drenthe. 
Mieke ging mee met de bedoeling om twee of drie 
weken te blijven in het gezin met 8 jonge kinderen. 
Mieke is echter altijd gebleven. De eerste jaren hielp ze 
vol toewijding en inzet mee in de huishouding en 
verzorging van de kinderen maar ook al vrij direct hielp 
ze mee in de tuin. In de avonduren of overdag in de 
weekenden paste ze regelmatig op bij andere tuinders
gezinnen. Mieke werd lid van de EHBO vereniging en 
gymnastiekvereniging in Erica. Hierdoor leerde ze ook 
andere mensen kennen buiten het tuinbouwcentrum. 
Twee tot drie keer per jaar ging Mieke op bezoek bij haar 
fami lie "in het Westen" en ook regelmatig ontving zij 
haar familie in Erica. 
Na verloop van tijd hielp Mieke volledig mee in de tuin, 
van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Alle werkzaam
heden die in een tuinderij moesten worden verricht 
heeft ze gedaan. Geen klus was haar te moeilijk of te 
zwaar: Mieke voelde zich verantwoordelijk voor het 

tuinbouwbedrijf. Trots, als enige vrouw tussen de 
tuinders, maar ook opgelucht was ze telkens weer als ze 
dagelijks in haar eentje de auto met een volle 
aanhangwagen met komkommers weer veilig naar de 
veiling in Nieuw-Amsterdam had gebracht, alwaar Dhr. 
De kok, die een functie had geaccepteerd in het veiling
bestuur, haar opwachtte. 
Omdat het tuinbouwbedrijf stil kwam te liggen bij 
gebrek aan opvolging ging Mieke nog een paar jaar aan 
het werk bij de buren, de Fam. Los. Ze heeft het daar 
goed naar haar zin gehad. 
Mieke nam vervolgens steeds meer de zorg op zich voor 
"pa" zoals ze de dhr. De Kok noemde, die te kampen 
kreeg met ernstige gezondheidsproblemen. Na het 
overlijden van "pa" in 2000 koos Mieke ervoor om bij 
"ma" te blijven en ook haar terzijde te staan bij het 
ouder worden. Vijf jaar woonde Mieke samen met 
"ma". Eerst nog in het Tuinbouwcentrum en vanaf 2003 
in het dorp Erica. In 2005 werd Mieke getroffen door 
een herseninfarct. Vanaf die tijd is Mieke verzorgd in het 
verpleeghuis "De Weegbree" in Klazienaveen. Hetzelfde 
verpleeghuis waar in 2013 ook mevr. De Kok werd 
opgenomen. In het begin "een gevangenis" zoals Mieke 
dat zelf vaak noemde, maar later toch ook zeer tevreden 
en positief over de verzorging. 

Wij zijn haar blijvend dankbaar vaar alle zorg en liefde 
die ze aan ons heeft gegeven. 

Familie de Kok, Erica 


