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Het nieuwe jaar begon goed. Een gezond HW rooster. Geheel onverwacht uitbraak Covid-19.  Een complete 

landelijke lockdown. Alle gasten vertrokken. Huiswachten overbodig. Heel Eikhold net een spookhuis. In 

opdracht van het LB en overleg met DB  besloten dat het huis  24/7 bemand zou zijn. Maarten besloot te blijven 

slapen voor zolang als nodig. Ikzelf bood spontaan aan de middagen aanwezig te zijn. Dit was voor mij snel 

voorbij. Niet bang uitgevallen, maar voelde me niet op mijn gemak. Geen gasten, telefoon doorgeschakeld. 

Overal hoorde ik kraken en piepen. Dit is door jullie inzet snel opgelost. Tijdens de lockdown had ik mezelf 

voorgenomen om regelmatig telefonisch contact te houden met de HW’s in ons bestand. Van een ieder’s reactie 

was ik positief verrast. Heb tijdens deze periode dan ook laten zien dat Eikhold  aan hun denkt ook als ze niet 

gevraagd worden voor een weekje HW. Tevens ben ik een ieder’s verjaardag gaan noteren in mijn telefoon 

agenda. Buiten de verjaardag’s kaart die Wim stuurt, geef ik ook nog een belletje. Ook dit wordt als positief 

ervaren. Krijg toch nog regelmatig opmerkingen over de schoonmaak van de algemene ruimtes en de keuken. Ben 

zelf geen poetsfiemel, heb  een interieurverzorgster ingehuurd, maar ben het wel gedeeltelijk mee  eens. Ik las in 

de agenda, dat schoonmaak ook aan de orde komt. Fijn. Na lang leuren, bellen, mailen en nog eens bellen is dan 

nu toch een oproep geplaatst in de Toorts. Tijdens het maken van dit verslag 4 reacties. Een uitdaging voor mij: 

wie is een geschikte kandidaat?  Jo en Diana zal ik hierin betrekken. Heb een budget voor 2020-2021 gemaakt. 

Dit is in handen van Jeu en John. Daar ik persoonlijk niet aanwezig kan zijn tijdens de midweek heb ik Jeu 

gevraagd om mijn budgetaanvraag te verdedigen. Mijn doelstelling voor het komend jaar: Toegewijd en 

enthousiast mijn verantwoordelijkheden  als HW co-ordinator uitvoeren. Verdere uitbreiding huidig HW bestand. 

Netwerken. Voor jullie een productieve en ook gezellige Midweek. 
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