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Delft, 28 mei 2020 

Beste gasten, vrijwilligers en overige belangstellenden, 

Sponsoring 

Eenmalige donatie Plus Tanthof 

Wat is er nou leuker dan gratis winkelen en dus je boodschappenkar helemaal volgooien en 

vervolgens bij de kassa niet te hoeven afrekenen... 

Ik had het genoegen om dit voor Debora te mogen doen bij Plus Tanthof.  

Zij dragen ons een warm hart toe en daarom mochten wij eenmalig voor een bedrag van  

€ 200,00 uitgebreid onze voorraadkasten vullen. En dat is goed gelukt!  

Onze kasten puilen weer uit met allerlei artikelen die wij vaak gebruiken zoals wc-papier, 

keukenpapier, afwastabletten, wasmiddel, allesreiniger, thee, frisdrank enz. 

Plus Tanthof enorm bedankt voor deze gulle gift namens Inloophuis Debora en onze gasten en 

vrijwilligers!  

  

  

Herstart Debora met ingang van 2 juni!! 

Wij zijn opgetogen te mogen vertellen dat wij vanaf 2 juni de deuren van Debora weer 

voorzichtig gaan openen.  

Vanzelfsprekend met behoorlijk wat voorzorgsmaatregelen om veilig en verantwoord te 

werken en daarmee uw gezondheid en die van de vrijwilligers te kunnen waarborgen. 

De inzet van Debora in het Reinier de Graaf Gasthuis wordt nog niet 

hervat. 

Algemeen: 

De indeling van Debora is aangepast om zodoende de 1,5 

meter grens te kunnen waarborgen. 

Er is een bewegwijzering aangebracht om daarmee te 

voorkomen dat er te veel verkeer tegelijkertijd in de gangen 

elkaar passeert.  

De groene voetstappen (de inkomende gasten) hebben 

voorrang op de rode voetstappen. 

 

In alle ruimten wordt gebruik gemaakt van papieren 

handdoekjes, handalcohol is aanwezig. 
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Na elke toiletgang wordt u verzocht zelf het toilet te reinigen met disposable glorix wipes en 

hierna de handen te wassen, volgens de instructie die in de toiletten is aangeplakt.  

 

Contactpunten en gebruikte materialen worden met regelmaat 

gereinigd door onze vrijwilligers.  

Voor openingstijd, tussen de middag en voor sluitingstijd worden de 

ruimten gelucht. 

 

Met nadruk wil ik u vragen om bij verminderde weerstand en 

malaise klachten het Inloophuis niet te bezoeken. 

 

Bij de voordeur wordt een gezondheidscheck uitgevoerd door de 

gastvrouw/gastheer. 

 

Bezoekers die gaan deelnemen aan een activiteit lopen met jas aan direct door naar de 

activiteitenruimte alwaar zij eerst de handen wassen en koffie/thee drinken. 

Voor de jassen is een kapstok gemaakt in de berging en er is een klein koffiehoekje gemaakt. 

 

Bezoekers voor de Inloop hangen jas op in de gang aan de kapstok en wassen daarna de 

handen in het rolstoeltoilet en lopen naar de huiskamer. 

 

Verwenactiviteiten 

Voor de verwenactiviteiten wordt gebruik gemaakt van een wasbare massagehoes op 

massagetafel, schoonheidsbehandeling tafel.  

De gast neemt voor extra hygiëne zelf ook een badlaken van thuis mee. 

Na elke behandeling, dus voor elke nieuwe gast, wordt de massagehoes verwisseld en 

vervangen door een schoon exemplaar.  

De activiteitenbegeleider neemt de tafel direct af voordat hij/zij een andere gast behandelt en 

ook reinigt hij/zij de contactpunten en overige gebruikte materialen na afloop van zijn/haar 

inzet. 

Voor de activiteitenbegeleiders van de verwenactiviteiten zijn 

mondmaskers en handschoenen beschikbaar. 

De activiteitenruimte  

De indeling in de activiteitenruimte is aangepast zodat er 

voldoende ruimte is gecreëerd tussen de gasten onderling en er 

voldoende loopruimte resteert, maximaal aantal deelnemers is 6 

personen.  

Ook is er een klein zitje gemaakt met 4 stoelen en een tafeltje, dit aangezien de gasten direct 

bij binnenkomst doorlopen naar de activiteitenruimte om aldaar koffie/thee te drinken.  

Deze stoelen kunnen gemakkelijk worden verplaatst indien deze in de weg staan.  

Koffie en thee worden geserveerd op een dienblad en met gebruik van gewoon servies (geen 

wegwerp). Het dienblad met koffie/thee wordt op het tafeltje van het zithoekje of het dressoir 

in de activiteitenruimte neergezet.  
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Gasten kunnen vervolgens zelf koffie/thee pakken.  

De gastvrouwen reiken afgepast suikerklontjes uit (geen gebruik van suikerpot). 

Evt. met los koekje op schoteltje (geen gebruik van koektrommel). 

De gasten zetten de kopjes na afloop zelf terug op het dienblad. 

 

Op een centrale plaats (tafel of aanrecht) worden de materialen (voor bijv. creatieve 

workshops) uitgestald waarna de gasten één voor één de benodigde materialen kunnen 

pakken. 

 

Deelnemers aan alle activiteiten nemen plaats op de meest 

veraf gelegen zitplaats die beschikbaar is en schuiven zo 

telkens aan op elkaar. Hiermee wordt het herhaaldelijk 

passeren van elkaar voorkomen. 

 

Na afloop van bijv. creatieve workshop worden de 

materialen verzameld op een centrale plaats (tafel of 

aanrecht) en gereinigd voordat e.a. wordt teruggeplaatst in de stellingkasten. 

Ook is het een mogelijkheid om voor de wekelijks terugkerende workshops een setje met 

materialen aan te maken op naam van een individuele deelnemer en het setje in de stellingkast 

te bewaren, gebruik is dan voorbehouden alleen aan betreffende gast. Keuze voor werkwijze 

wordt door activiteitenbegeleider bepaald. 

 

De activiteitenbegeleider draagt er samen met de deelnemers zorg voor dat de materialen na 

afloop worden gereinigd alvorens te worden teruggelegd in de stelling.  

Deelnemers aan activiteiten pakken de jas van de kapstok in de berging en vertrekken via de 

achterdeur.  

 

Per activiteit is het deelnemersaantal teruggebracht tot maximaal 6 en vaak minder. 

Deelname aan activiteiten kan alleen na inschrijving vooraf! 

  

De huiskamer 

De huiskamer is heringericht waardoor er slechts 10 zitplaatsen 

beschikbaar zijn (inclusief gastvrouwen/gastheren), 8 aan de 

grote tafels en 2 in de hoek. Hierdoor is de gewenste afstand 

gewaarborgd.  

 

De Inloop blijft zonder afspraak, u kunt dus nog steeds 

spontaan bij ons binnenlopen. 

Bij binnenkomst schuiven de deelnemers door naar de meest 

verafgelegen zitplaats die beschikbaar is en de hierop volgende 

gasten sluiten hierop aan. Zo wordt elkaar passeren vermeden.  

 

Koffie en thee worden geserveerd in gewoon servies (geen 

wegwerp) op dienblad uitgeserveerd op de hoek van de bar 
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zodat gasten zelf kopje kunnen pakken.  

Gastvrouwen reiken afgepast suikerklontjes uit (geen gebruik van suikerpot). 

Evt. met los koekje op schoteltje (geen koektrommel). 

De gasten zetten de kopjes na afloop zelf terug op het dienblad. 

 

De gastvrouwen reinigen na afloop van de dienst (ochtend en middag) tafelbladen, leuningen 

stoelen, inschrijfordner, handgrepen div., aanrechtblad enz. van huiskamer, algemene ruimtes. 

Dus alle contactoppervlakken.  

De gastvrouw wast frequent de handen en bewaakt dat gasten dit ook zo nodig extra doen. 

 

Gasten van de Inloop vertrekken via de voordeur. 

De gast vertrekt zelfstandig, wordt hierin niet meer begeleid door een gastvrouw/gastheer. 

Gasten die hebben deelgenomen aan een activiteit vertrekken via de achterdeur. 

De aangepaste werkwijze in Debora wordt via de mail gecommuniceerd met zowel de gasten 

als de vrijwilligers.  

De vrijwilligers krijgen daarnaast een duidelijke mondelinge instructie op de werkvloer van 

de coördinator.  

Papieren versies van de aangepaste werkwijzen en de diverse protocollen (‘gebruik mond-

/neusmasker, tips ‘gebruik handschoenen’ en ‘gebruik handalcohol’ en ‘handen wassen’) zijn 

op diverse plaatsen inzichtelijk voor de vrijwilligers.  

De werkwijze ‘Coronavirus: was je handen en voorkom besmetting’ is op diverse plaatsen 

zichtbaar aangeplakt in Debora.  

 

Evaluatie en zo nodige bijstelling 

Evaluatie van de uitvoerbaarheid en de volledigheid van de voorgenoemde maatregelen en de 

aangepaste werkwijze zal continu plaatsvinden.  

Waar nodig zullen (tussentijds) aanpassingen worden gedaan. 

Wij volgen vanzelfsprekend ook de adviezen van onze koepelorganisatie IPSO. 

 

Omdat wij ons realiseren dat het toch een grote stap zal zijn om weer langzaam de draad van 

het leven op te pakken, en de drempel om Debora weer te bezoeken misschien ook moeilijk is 

en tijd vraagt, bieden wij een aantal diensten naast ons programma aan.  

Hierna volgt een opsomming van de gecontinueerde diensten: 

Wij blijven bereikbaar van maandag tot en met donderdag tussen 10.00- 16.00 uur en vrijdag 

van 10.00 - 13.00 uur. Dat kan zijn voor een praatje, een luisterend oor, vragen, feedback enz.  
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Indien u behoefte heeft aan een dieper gesprek dan kan ook nog een beroep gedaan worden op 

een telefonisch consult met onze coach, Bruno Vanmarcke. Een verzoek hiervoor kunt u 

kenbaar maken via een email aan de coördinator (coordinator@inloophuisdebora.nl ) of 

indienen bij de dienstdoend gastvrouw/gastheer. 

 

Onlineactiviteiten die gecontinueerd worden na 1 juni, zie hierna volgende informatie en 

weekprogramma 

Gecontinueerd worden:  

Online Levensverhalen schrijven met Karen van ’t Sant  

Online Reiki met Corrie Vrij 

Besloten is de activiteit zang, de Debora’s Mixed Nuts, nog niet op te starten in Debora echter 

Kitty en Els nemen af en toe wat liedjes op die u via YouTube kunt beluisteren.  

Ik hou u op de hoogte als er nieuwe liedjes beschikbaar zijn.  

Ook is besloten de activiteit Mijmeren op Papier, Wat je pen vertelt! met Elly van Baalen nog 

alleen online aan te bieden aangezien Elly het niet prettig vindt om op dit moment al te reizen 

met het OV.  

Online Levensverhalen schrijven op een moment dat het u schikt. 

Heb jij wel eens gedacht: “Daar zou ik wel een boek over kunnen schrijven.” En ben je daar 

nog niet aan toegekomen? Dit is je kans… 

Schrijven over je levensverhaal vertelt iets over je persoonlijke levensgeschiedenis. Het haalt 

gebeurtenissen dichterbij die soms ondergesneeuwd waren. Het maakt je weer bewust van wie 

je als kleuter was, of als twintiger. Hoe je toen in het leven stond. Ben je nog dezelfde? 

Waarin ben je veranderd? Het laat je zien wat je leuk vond aan je werk en je leven en wat juist 

niet. Hoe je omging met tegenslag en ook met geluk. Wat neem je mee van vroeger, en wat 

laat je achter? 

De opdrachten komen via de e-mail en zijn klaargezet door Karen van ’t Sant. Zij brengen je 

in de stemming om stukjes van je verhaal op te schrijven. Ook als je denkt dat je geen 

schrijftalent hebt, zul je merken dat het toch lukt om stukjes van je verhaal op te schrijven. 

Het hoeft geen literatuur te worden. Het gaat om het plezier van het terugdenken en terug 

proeven van herinneringen die je dierbaar zijn. 

We starten met kleine stukjes uit je leven. En jij mag kiezen wat je wel of niet wilt 

beschrijven. Misschien ontdek je wel een nieuwe hobby     . 

Je kunt starten wanneer het jou uitkomt. Je kan ook pauzeren tussendoor en bijvoorbeeld de 

volgende dag de vervolgopdracht laten komen. Dat heb je helemaal zelf in de hand. Leg je 

pen en papier maar vast klaar. En het kan handig zijn om een kookwekker of de timer van je 

telefoon te gebruiken, maar dat hoeft niet. 

Via deze link https://levenseindecoachkaren.nl/levensverhalen-workshop-aanmelden/ vul je 

zelf je e-mailadres en je naam in. Vervolgens kies je het thema waar je de opdrachten voor 

wilt ontvangen en klik je op aanmelden. In totaal krijg je 4 mails met opdrachten per thema. 

Na de laatste mail worden je persoonlijke gegevens verwijderd. Je kan je ook tussendoor 

afmelden voor verdere mails (helemaal onderaan elke mail die je krijgt). Ik probeer 

regelmatig een ander thema toe te voegen voor de liefhebbers. Dan begin je weer met je 

gegevens in te vullen via bovenstaande link. 

mailto:coordinator@inloophuisdebora.nl
https://levenseindecoachkaren.nl/levensverhalen-workshop-aanmelden/
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Hartelijke groeten, 

Karen van ’t Sant, Levenseindecoach 

06-44344396 

www.levenseindecoachkaren.nl  

 
Het weekprogramma van week 23: 

Dinsdag 2 juni 20.00 - 21.00 uur  

Reiki op afstand met Corrie Vrij 

Open inschrijving, toegankelijk voor alle gasten/naasten 

Tijdens de behandeling, die 20 minuten duurt, is het gewenst dat u rust neemt in een stoel of 

op bed met gesloten ogen en evt. met een achtergrondmuziek en/of met een waxinelichtje aan. 

Indien u ligt dan graag de beide benen gestrekt naast elkaar vanwege de doorstroming en met 

de handpalmen naar boven gericht en rustend op de bovenbenen. 

Wanneer u liever zit dan is het belangrijk dat u beide benen op de grond hebt staan om te 

aarden, hierbij liggen de handpalmen open op de boven benen of naast uw lichaam. 

Voor een warme en comfortabele ervaring is het gewenst dat u het niet koud hebt dus leg 

indien nodig een warm dekentje over u heen. 

Laat uw gedachten los en probeer te ontspannen. 

Na de behandeling hoeft u niet direct op te staan maar ervaar zelf wanneer het voor u goed 

voelt om weer in beweging te komen. Drinkwater of thee om de vrijgekomen afvalstoffen af 

te voeren. Noot: geen koffiedrinken. 

Voel wat de behandeling met u doet en noteer evt. voor uzelf wat u ervaart. 

Meedoen: 

U kunt u aanmelden voor een afstandsbehandeling Reiki via email:  

inschrijven@inloophuisdebora.nl of via: coordinator@inloophuisdebora.nl 

De coördinator geeft de aanmeldingen door aan Corrie en zij neemt via de mail contact met u 

op om de datum en de tijd definitief af te stemmen. 

Mijmeren op Papier, Wat je pen vertelt!  

Vrijdag 05 juni 10.00 - 12.00 uur met Elly van Baalen 

Mijmeren op papier zijn inspirerende ochtenden voor mensen die van schrijven houden en 

met elkaar ervaringen uit willen wisselen. Ervaring met schrijven is niet nodig. Door de 

aangeboden techniek lijkt het schrijven vanzelf te gaan. 

 

De techniek is heel eenvoudig, je schrijft precies wat je denkt en weet je het niet meer dan 

schrijf je gewoon: ik weet het niet meer, net zo lang tot er weer een andere gedachte bij je op 

komt. 

Deze manier van schrijven leidt vaak tot inzichten en verwondering. Verbaasd kun je zijn 

over dat wat je geschreven hebt. Je wordt je bewuster van je eigen behoefte wensen, 

verlangens en visie. 

http://www.levenseindecoachkaren.nl/
mailto:inschrijven@inloophuisdebora.nl
mailto:coordinator@inloophuisdebora.nl
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Iedere ochtend heeft een ander thema. We schrijven o.a. over de seizoenen, dromen, vakantie, 

herinneringen, de kleine en mooie dingen van het leven. 

We schrijven naar aanleiding van korte opdrachten en laten ons inspireren door, gedichten, 

verhalen, citaten, een gedachtenwolk of dat wat er onverwacht op ons pad komt. 

 

Ben je nieuwsgierig naar wat jouw pen je te vertellen heeft? Kom dan gezellig een ochtend 

schrijven en laat je verrassen door je pen. 

 

Benodigdheden: 

Om mee te doen heb je Skype nodig, dat is een gratis programma en eenvoudig te installeren 

op je computer, laptop, tablet of telefoon. 

Pen en papier 

 

Aanmelden kan rechtstreeks via: ellyvanbaalen@gmail.com. 

Heb je aangemeld en kun je onverwacht niet meedoen meld je dan af via ditzelfde emailadres. 

Mijmeren op papier wordt online gegeven via Skype, dit is een gratis programma en 

makkelijk te installeren. 

 

Zang via You Tube met Els Happel en Kitty Hekelaar 

Zingen verbindt, ook in deze tijd van afstand houden. We nemen daarom liedjes op en 

plaatsen deze op YouTube. Het zijn liedjes we die in andere tijden samen 

zongen met de deelnemers aan onze activiteit. We hopen natuurlijk dat die tijd 

weer terugkomt. Tot het zover is, zing gezellig met ons mee! Er staan al een paar filmpjes, er 

komt er regelmatig één bij. Wanneer je je op ons YouTube kanaal abonneert, krijg je vanzelf 

een seintje wanneer er weer een nieuw liedje staat. De teksten staan er ook bij.  

Als je een verzoekje hebt, kun je een mailtje sturen naar: mixed.nuts.debora@gmail.com 

We hebben heel veel plezier in het maken, we hopen dat we jullie er ook een plezier mee 

doen! 

Hopelijk tot snel! 

Groetjes, Els Happel, Kitty Hekelaar (& Wally) 

Ons YouTube kanaal waarop je alle liedjes kunt vinden:  

https://www.youtube.com/channel/UCybMbB7euPxBc_0BjONEj7g/ 

Oh Waterlooplein https://youtu.be/gyJ7ccxh4rQ 

De dingen waar ik zo van hou https://youtu.be/mlLlU__tzBw 

Jaya Jaya https://youtu.be/88NCAHREodo 

Dream a little dream https://youtu.be/Y7OgNM4vADo 

Blackbird https://youtu.be/WhFD0xWhpHM 

 

Met vriendelijke groet, 

coördinator Inloophuis Debora 

mailto:ellyvanbaalen@gmail.com
mailto:mixed.nuts.debora@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UCybMbB7euPxBc_0BjONEj7g/
https://youtu.be/gyJ7ccxh4rQ
https://youtu.be/mlLlU__tzBw
https://youtu.be/88NCAHREodo
https://youtu.be/Y7OgNM4vADo
https://youtu.be/WhFD0xWhpHM
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