
Openingstijden

De geheugenbibliotheek

is een initiatief van de
Bibliotheek Zuid-
Hollandse Delta in
samenwerking met
Ketenzorg Dementie op
Goeree-Overflakkee. Dit

is een samenwerkings-
verband van

De openingstijden van vestigingen Middelharnis, Oude Tonge en
Ouddorp kunt u vinden op:

Website www.bibliotheekzuidhollandsedelta.nl

Telefoonnummer 0181-315111

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van de case-
managers op telefoonnummer 06 83 67 84 17 of een e-mail sturen
naar info@ketenzorgdementie-go.nl

Voor de laatste ontwikkelingen kunt u ook een kijkje nemen op de
website www.ketenzorgdementie-zhe.nl/goeree-overflakkee.

informatie, advies en uitleen van
boeken bĳ geheugenproblemen

verschillende zorgaan-
bieders, vrijwilligers- en
welzijnsorganisaties en
gemeenten richten zich
in eerste instantie op de
begeleiding van thuis-
wonende cliënten met
de diagnose dementie
en hun mantelzorgers.



Door dementie raakt iemand grip kwijt op zijn handelen
en zijn omgeving (oriëntatie). Dit kan angst, onzekerheid,
passiviteit en isolatie tot gevolg hebben. De geheugen-
bibliotheek biedt informatie om weer grip te krijgen op
de dagelijkse bezigheden en te leren omgaan met de
achteruitgang.

Voor wie?
De geheugenbibliotheek is bedoeld voor iedereen met ge-
heugenproblemen en de mantelzorgers. Geheugenproblemen
kunnen te maken hebben met de leeftijd (ouderdomsvergeet-
achtigheid), maar kunnen ook veroorzaakt worden door
dementie. Dit kan tot gevolg hebben dat mensen zich onzeker
of angstig gaan voelen, of in een sociaal isolement raken.
Veel mensen met geheugenproblemen en hun mantelzorgers
hebben behoefte aan informatie over de problemen waar men
nu en in de toekomst tegenaan kan lopen. Daarnaast kunnen
ook vrijwilligers, hulpverleners en geïnteresseerden in de
bibliotheek terecht voor gerichte informatie over geheugen-
problemen en advies.

Wat betekent de geheugenbibliotheek voor u?
U kunt boeken kosteloos lenen, zonder lidmaatschap, voor
maximaal 3 weken en dit kan eventueel verlengd worden met
3 weken. Voor het lenen van artikelen is het raadzaam advies
te vragen aan de casemanager. Op de 1ste dinsdag van de
maand tussen 14:00 en 15:00 uur is in Middelharnis een
casemanager dementie aanwezig. U kunt met haar in gesprek
gaan over allerlei aspecten die te maken hebben met
geheugenproblemen; zij geeft voorlichting en advies op maat.

op Goeree-Overflakkee

Hierbij kunt u denken aan advies over diverse hulpmiddelen
die het leven met geheugenproblemen tot steun kunnen zijn,
zoals telefoons en klokken met een kalender. Maar ook over
een prettige en zinvolle dagbesteding en ondersteuning aan
uw mantelzorger. Tevens kan zij u verwijzen naar diverse zorg-
en welzijnsvoorzieningen op Goeree-Overflakkee. De
geheugenbibliotheek is ook voor de mantelzorgers een mooie
bron van informatie. Mocht u geen gelegenheid hebben en
toch een casemanager willen spreken, dan kunt u een kaartje
invullen en in de daarvoor bestemde brievenbus doen. U
wordt gebeld om u vraag te bespreken.

Waar is de geheugenbibliotheek?
Stichting Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta:

Vestiging Middelharnis
Kerkepad 11, 3241 CH Middelharnis

Vestiging Ouddorp
Raadhuisstraat 4, 3253 AN Ouddorp

Vestiging OudeTonge
Dabbestraat 40, 3255 XB Oude Tonge

e-mailadres: info@bzhd.nl


