Haperend brein?
Moeite met geheugen of oriëntatie?
Dan is de Dementheek er voor ondersteuning! De Dementheek voorziet met haar
zeer diverse materiaal in een behoefte voor onder andere mensen met
(beginnende) dementie maar is ook bedoeld voor, mantelzorgers, partners,
vrienden, familie, vrijwilligers en professionals.
Tevens kunt u informatiefolders vinden over uiteenlopende onderwerpen zoals:
Hoe weet ik dat ik dementie heb?
Welke vormen van dementie zijn er?
Waar en hoe vraag ik (thuis)zorg aan?
Wat betekent het om mantelzorger te zijn?
Waar kan ik terecht met mijn vragen?
Voor algemene informatie, tips en/of vragen kunt u terecht op werkdagen en
openingstijden bij de bibliotheek in Bathmen of stuur een mail naar
bathmendementievriendelijk@bathmen.nl

Wat is er te leen?

Boeken, waaronder ook kinderboeken
Puzzels, onderverdeeld in eenvoudig, moeilijk,
voelpuzzels en themapuzzels
Spellen, onderverdeeld in voel en -geurspellen,
geheugenspellen, domino, muziekbingo,
tafel- kegelspel, kleurenschijven etc.
Hulpmateriaal, zoals een dementieklok,
aangepaste radio, praatknop (opnamemateriaal
om later af te luisteren), fotobox vol Herinneringen,
slaaprobot etc.
Snoezelmateriaal, projectiewalvis, Plasma-lichtbal

De Dementheek Bathmen is een unieke
samenwerking tussen:
Bathmen Dementievriendelijk
Woon-, Zorg-, en Dienstencentrum ’t Dijkhuis
Bibliotheek Deventer en omgeving

Adres:
Schoolstraat 25
7437 EA Bathmen
0570-541 992

Hoe werkt het?
De kosten van de Dementheekpas bedragen € 10,- per jaar.
De Dementheekpas is aan te vragen tijdens openingstijden van de bibliotheek
Bathmen.
Op verschillende dagen is een bibliotheekassistente aanwezig die u kan helpen
met het uit te lenen materiaal of informatie kan geven.
Met een Bibliotheek/Dementheekpas kunt u maximaal 4 artikelen tegelijk
lenen.
Reguliere openingstijden
bibliotheek Bathmen
Maandag
13.30 – 16.30 uur
Dinsdag
13.30 – 16.30 uur
Woensdag
9.30 – 17.00 uur
Donderdag
9.30 – 17.00 uur
Vrijdag
9.30 – 17.00 uur
Zaterdag
9.30 – 16.00 uur

Overige informatie
Alzheimer stichting
www.alzheimer-nederland.nl
(033) 303 25 02 | info@alzheimer-nederland.nl.
Dementie
DementieLijn 0800 – 5088 (7 dagen per week)
Lotgenoten forum op www.dementie.nl

Adres:
Schoolstraat 25
Hersenstichting (voor niet aangeboren hersenletsel)
7437 EA Bathmen
Hersenstichting.nl
0570-541 992
070 – 209 22 22 (maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 14:00 uur)
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