
Benieuwd hoe technologie uw leven  
leuker en makkelijker kan maken? 

De Inspiratiebus komt eraan!

Inspiratiebus on tour: 
woensdag 1 december
Langer thuis wonen en zo lang mogelijk voor 
uzelf zorgen op een manier die u prettig 
vindt. Als de dagelijkse dingen wat meer 
moeite gaan kosten, kan technologie u hierbij 
ondersteunen. Het kan meer comfort en 
gemak geven, meer veiligheid in huis bieden 
maar ook een oplossing zijn voor dagelijkse 
uitdagingen.

In de inspiratiebus kunt u kennis maken met 
technologie voor alledag. Er zijn handige 
middelen te vinden om veilig en comfortabel te 
leven en wonen. Nu en in de toekomst.

De technologie die in de bus te zien is, is 
interessant voor inwoners, mantelzorgers en 
professionals werkzaam in zorg en welzijn.

De Inspiratiebus is een initiatief van Amarant, Avans 
Hogeschool, gemeente Breda, Nieuwe Veste, Surplus, 
Thebe en Zorg voorelkaar Breda. Organisaties die zich vanuit 
diverse invalshoeken bezig houden met zorg en welzijn.

De Inspiratiebus is naar gemeente Hoeksche Waard gehaald 
om inwoners, mantelzorgers en professionals te inspireren 
en na te laten denken over hoe technologie hen kan helpen 
in de toekomst.

In samenwerking met:



Heeft u Vragen?
Bel of mail Mariëlle Hornstra  
(adviseur Thuis in de Kern)

 marielle.hornstra@gemeentehw.nl
 06-81503565

Waar en wanneer?
Woensdag 1 december
• van 10.00 tot 12.00 uur Hendrik Hamerstraat in ‘s Gravendeel
• van 13.00 tot 15.00 uur Stockholmstraat in Strijen
• van 16.00 tot 18.00 uur  Frans Halsstraat in Oud-Beijerland

In de bus kunt u kennis maken met allerlei technologische oplossingen en krijgt 
u uitleg over de mogelijkheden. Een afspraak maken is niet nodig, u kunt gewoon 
langskomen. Een rondleiding in de bus duurt ongeveer 20 minuten.

Komt u ook? De koffie staat voor u klaar!
Op de locaties, naast de bus, kunt u onder genot van een kopje koffie in gesprek 
met medewerkers van Welzijn Hoeksche Waard, Bibliotheek Hoeksche Waard en 
ambassadeurs van Lang Leve Thuis. 

Let op: de bus is helaas niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers, maar wij gaan 
graag met u in gesprek. 


