
Bijlage 1: Overzicht van mogelijke taken op een willekeurige dag   

• Op tijd opstaan om hoofdhuis in ontvangststand voor nieuwe groep te zetten. Helft van hek 
op slot – om auto’s te weren – voordeur open, lichten, koffie- en afwasmachine aan, her en 
der de boel rechttrekken; rondje en praatje met arriverend organisator.     

 

• Loodgieter over de vloer voor jaarlijks onderhoud daken, goten, zonnepanelen; direct ook 
laten kijken naar: lage waterdruk keukenkranen; waterdruk cv-kapel;  

 

• Spiegel voor retraitestudio komt gebroken aan. In gang zetten retour en vervanging 
 

• Rondgang boerderij om werklijstje voor medewerkers schoonmaakbedrijf op te stellen. Zie 
hieronder Bijlage 2.    

 

• Appje gasten: ‘komt geen melk uit de koffiemachine’; ernaartoe: vervangen spuitmond en 
nieuwe mondjes besteld. Praatje. 

 

• Appje van gasten Janhuis: ‘mooi huis, maar we vinden het niet zo schoon. Er zitten haren op 
de bank en onder de bedden wat stof.” Contact schoonmaakbedrijf: wanneer kan iemand 
langskomen voor een extra schoonmaak? Aanbod aan gasten: 75,- Euro korting op 
verblijfsvergoeding. Flesje wijn langsbrengen. Praatje.  

 

• E-mail-overleg met groep x over twee retreats in 2024 
 

• Aanpassing factuur vertrokken groep wegens minder gasten dan opgegeven; saldo 
terugstorten. 

 

• Werklijstje maken voor klusjesman. Zie hieronder Bijlage 3. Werkjes samen met hem 
langslopen;  
 

• E-mailoverleg slotenleverancier: dagschoot van nieuw slot deur wc in slaaphuis valt met knal 
in sluitplaat. Deur ‘s nachts stilletjes sluiten lukt niet. Wat is wijsheid?    
 

• Telefonisch overleg audio winkel over reparaties geluidboxen kapel 
 

• Jan de tuinman aan de deur: afstandsbediening pomp werkt niet; met hem op speurtocht in 
de meterkast naar oorzaak; batterij vernieuwen; zender uit het stopcontact halen en er weer 
insteken; afstandsbediening doet het weer;   
 

• E-mailoverleg met groep y over mini retreat in Janhuis 
 

• E-mailoverleg met fotograaf over nieuwe foto’s voor website 
 

• E-mailoverleg met provider reserveringssysteem. Kan ‘Zoek en Boek’ knop website uitkomen 
bij informatiever boekingspagina?  

 

• E-mail contact leverancier brandbeveiliging: hoe, wat, waar nieuwe rookmelders?  
 

• App overleg secretaris stichting over notulen; schrijven alinea over thema 
‘verantwoordelijkheid’ binnen het Liber leren 

 



• E-mail over beschikbaarheid retraite 
 

• Appje gasten hoofdhuis: “er is geen warm water in de keuken”. Naar binnen, geiser weer aan 
de gang brengen; praatje. 

 

• E-mail aanvraag beschikbaarheid huis voor een jubileum 
 

• Servicebezoek monteur Rational oven 
 

• Welkomstbriefje gast retraitestudio maken en ophangen; laatste check of alles in orde is;  
 

• Zoektocht in slaaphuis naar achtergelaten oplader gast na appje over vergeten kabel 
 

• E-mail aanvraag over mogelijk verblijf 
 

• Onderhoud website: plaatsen nieuwe foto’s en bewerken teksten 
 

• Eerste blik op tweede schetsvoorstel herinrichting binnentuin; kwestie: waar komen de 
doorgangen voor beheer? 

 

• E-mail van klant over foto’s ZeeVELD voor hun eigen werving 
 

• E-mail van klant over betalingstermijnen; overleg daarover met administrateur 
 

• Instructie grasmaaischolier: daar wel, daar niet.  
 

• Uitpakken en inruimen: nieuwe yogamatten; nieuwe soepkommen; verse geurflesjes; verse 
jerrycan Allesreiniger: 

 

• Uitpakken en indraaien: nieuwe lampjes schemerlamp entreekamer 
 

• Opzoeken en uitdraaien voor administratie factuur internetbestelling 
 

• E-mail over beschikbaarheid studio 
 

• Praatje met bewoner retraitestudio 
 

• Water geven potplanten buiten 
 

• Telefoon van gasten hoofdhuis: we gaan uit eten, hoe doen we het huis op slot? Uitleg.  
 

• Telefoontje groep Z over exacte data Team retreat. Bevestigen 
 
 
  



Bijlage 2: voorbeeld van werklijstje opgesteld voor medewerkers schoonmaakbedrijf  
 
Overal 
Bloemen plaatsen 
 
Slaaphuis 
opmaken 17 bedden en per bed ook 1 x (extra) grote handdoek klaarleggen; Sprei waar mogelijk 
Kamer 13: 2 bedden; alle andere kamers, inbegrepen de relaxkamer, ieder 1 bed 
 
Overal minstens 1 raam open en schuif hor ertussen; NB laat als dat kan iedereen even ‘leren’ hoe 
zo’n metalen schuif hor in elkaar past. Vermijd slingerende losse hordelen; ik kom desnoods graag 
een demonstratie geven tijdens de koffie 
 
NB:  
Nooduitgang in slaapverblijf graag altijd maximaal leeglaten; alleen stofzuiger buiten de ‘lijn’ van de 
planken; rest allemaal op of passend onder de planken  
 
Serre 
Attentie bij haard: altijd ook zorgen voor aanmaakblokjes, -houtjes, en aansteker 
 
Kapel 
Pleksgewijs schoonmaken bordeaux meditatiematten. NB er zijn nog eens acht nieuwe exemplaren 
gearriveerd. Dus je kunt om te beginnen 8 oude exemplaren die niet meer te redden zijn, weggooien;  
 
8 nieuwe mediatiematten die in de doorloop op de matrassen liggen, graag naar zolder; nog 
Ingepakte glazen schaaltjes die in de doorloop op plank naast wasmachine staan, kunnen naar de 
schragen op het kleine zoldertje, achter de deur, rechts; is voorraad; twee nog ingepakte Cinderella 
hoeslakens uitpakken en bij andere hoeslakens leggen  
 
Kapel 
Leeghalen; Nb bij inruimen bergruimte: houd alles netjes bereikbaar; geen omvallende torens met 
stoelen; en lappen buiten- en binnenkant glazen deur kapel;   
 
Doorloop 
Bijvullen schoonmaak spuitflesjes yogamatten uit verse 5 Liter kan Allesreiniger in bedstee. Mandje 
aanvullen met vier gele schoonmaaklapjes; mandje naar doorloop Janhuis 
 
Bijkeuken 
In boerderij: ook ruiten buitenkant en binnenkant raampjes bijkeuken lappen;  
 
Janhuis 
Linnenzak in kamer 1 uitpakken, linnen over bedden + 1 opklapbed verspreiden; zak in bijkeuken 
hangen; 
 
Kachel aanleggen; aanmaakhoutjes aanvullen; leg de rest van zak met aanmaakhoutjes maar in de 
bijkeuken 
 
Uitruimen afwasmachine 
 
Geurflesjes bijvullen, nieuwe voorraadflesjes, nu met blauw etiket, staan in binnenkant deur 
linnenkast boerderij 
 



Bijvullen afwasmiddel keuken Janhuis uit afwasmiddel-voorraad-kan in bedstee 
 
Afnemen buiten meubilair 
 
Zuigen b.g.g. Janhuis; lapje door wc; aanvullen/ophangen keukenlinnen en handdoekje wc; 
  



Bijlage 3: Willekeurig overzicht van steeds evoluerende werklijstjes voor klusjesman    

Bespreken 

• Is er al een kapstok klaar? 

• leeg moment plannen ophangen spiegel studio: 4 juli voor 15:00 uur; of 7,8,9,10,11 juli voor 
15:00 uur;   

• Plannen panelen: 11, 12 (liever niet) 13 juli of 14 juli in de ochtend.   
 
Nieuwe Tork dispensers aanbrengen en vullen (staan klaar in werkplaats, vulrollen in linnenkamer) 

• Bijkeuken 

• Keuken 

• Koffiekeuken 

• Keuken studio 

• Keuken stafhuis 
o (later, zodra beschikbaar) Keuken Janhuis 

 
Doorloop Janhuis:  

Nog eens ophangen waslijn; kwam naar beneden. 

Slaaphuis 

• Deur nooduitgang noordzijde 
o Aanbrengen deurvastzetter – ligt op werkbank 
o Herstellen slot zodat dit van binnen ook weer makkelijk opengaat;  

• Witte binnendeur einde slaapgang, bij halletje naar sauna: aanbrengen deurvastzetter – ligt 
op werkbank 

• Kamer 3: bijstellen schoot/sluitplaat zodat de schoot weer vanzelf in de sluitplaat valt.  

• Halletje bij sauna/relaxkamer: kapstok al klaar? Groep die erom vroeg komt 7 juli weer;   

• Relaxkamer:  
o Ophangen planchet; planchet ligt nog ingepakt en al op de werkbank; met twee 

planchethouders; spiegel die er nu hangt ietsje naar boven verhangen zodat planchet 
eronder past; 

o Smeren deur of deurdranger zodat er niets meer piept 
 
Entreekamer 
Schoot deur naar gang iets vrijer laten lopen; klein beetje verf verwijderen 
 
Stafhuis 
Inloopkast: haken stoffer en blik (2x) 
 
Kapel 

• Vervangen zand kaarsenstandaard 
 
Klussen die wachten: 
 
Ophangen panelen:  
11, 12 (liever niet, schoonmaak-dag) of 13 juli ?   

o bij kamer 5: 110 x 115 
o bij wc douche tussen 5 en 6: 100 x 115 
o bij kamer 4: 135 x 250 
o bij kamer 2: 135 x 250 
o in gang bij ingang serre: 115 x 180    

 



Serre 
Weghalen plant in zwarte ton  
 
Slaaphuis 

• Bijvullen expansievat cv naar 2 

• Alle slaapkamers langslopen;  
o wandlampjes/bureaulampjes vastdraaien zodat ze allemaal weer ordentelijk ogen en 

stevig aanvoelen 
o handvatten lockerkasten vastzetten 

• Hor vervangen in kamer 14 

• Kamer 1: schilderen wand rond wastafel in kamer 1 
 
Buiten (binnentuin) 

• oostwand stafhuis: klimop stevig terugsnoeien 

• Onkruid uittrekken rond sauna 
 

Janhuis 

• Met imbus sleutel alle houten stoelen boven (2 slaapkamers) en beneden (keuken en 
huiskamer) langslopen vastzetten wat begint te wiebelen. 

• Deurklink bijkeuken/keuken met imbus beter vastzetten 

• Reparatie deksel afvalemmer onder aanrecht 

• Nieuwe kooldioxide meter opnieuw ophangen; nieuwe ligt klaar op werkbank  
 
Doorloop Janhuis/kapel 

• Monteren extra plankendrager aan zijmuur naast yogamatten om ook kleineren planken 
onder de brede bovenplank mogelijk te maken 

 

Buiten, oprijlaan 

• Vervangen twee paaltjes 
 

Serre 

• Wegwerken beschadigingen nieuw aangebrachte deurdranger met de nieuwe gekochte verf 
 

Bespreken 

• Rookmelders 

Entree 

Bibliotheekkast: planken er opnieuw inzetten 

Janhuis 
Witte krukje badkamer: poten beter vastzetten 


