
 
 
 
 

 
 
 
Persbericht   
 
 
 

Opening tablet-café voor senioren  
 
Tablets zijn de toekomst. De verwachting is dat over niet al te lange tijd diverse 
systemen in huis aangestuurd kunnen worden met een tablet. Een belangrijke 
ontwikkeling die senioren ondersteunt in het langer zelfstandig thuis wonen.  
Voor veel senioren zijn tablets echter ingewikkelde apparaten. Daarom start vanaf 
donderdag 10 april het tablet-café bij De Veste.  
 
Acht bewoners van De Veste starten donderdag 10 april in het tablet-café. Zij krijgen van 
DELTA een iPad in bruikleen. Tijdens het tablet-café laten medewerkers van de Zeeuwse 
Bibliotheek en DELTA zien hoe leuk en leerzaam een tablet is. Men maakt kennis met 
alle verschillende mogelijkheden van een tablet. Uiteraard komen de basisprincipes aan 
bod, hoe zet je een tablet aan en uit en hoe ga je op internet. Ook functionaliteiten als 
beeldbellen, het (terug)bekijken van uitzendingen zoals Terugkieke van Omroep Zeeland 
en het bekijken van foto’s uit het Zeeuws Archief komen aan de orde.   
 
Wanneer mensen het eenmaal leuk vinden om met een tablet om te gaan, passen zij in 
de toekomst nieuwe technische mogelijkheden op tablets makkelijker toe. Daarbij kan 
gedacht worden aan beeldbellen met de dokter en de zorgpost en het openen van de 
voordeur met de tablet.  
 
Zeeuwse Huiskamer 
Het tablet-café is onderdeel van het project Zeeuwse Huiskamer in Zeeuws-Vlaanderen.  
In dit project onderzoeken Curamus en ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen samen met 
DELTA hoe techniek kan bijdragen in het betaalbaar houden van de zorg. Verschillende  
leveranciers richten een appartement in De Veste in met diverse systemen die mensen 
ondersteunen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen. Het appartement, dat 
door Clavis ter beschikking is gesteld, wordt binnen enkele weken in gebruik genomen.  
 

 
Noot voor de redactie: 
 
U bent van harte welkom bij de opening van het tablet-café op donderdag 10 april van 
10.00 tot 12.00 uur in De Veste, Oostelijk Bolwerk 22a in Terneuzen.  
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Judith van Loon, communicatie-
adviseur Stichting Curamus, telefoon 0114 - 381 294 of 06 - 1039 1979.  

 


