
Informatie en 
praktische hulpmiddelen 
bij geheugenproblemen, 
vergeetachtigheid 
en dementie



De Geheugenwinkel
Vaak hoor je mensen klagen over vergeetachtigheid. 

Problemen met het geheugen kunnen invloed hebben 
op het leven van alledag. Iets vergeten is heel normaal. 

Zeker als je ouder wordt. Maar vergeetachtigheid kan ook 
te maken hebben met een beginnende dementie of het 

gevolg zijn van een andere aandoening van de hersenen. 
Daarom brengt vergeetachtigheid vaak veel onzekerheid of 

angst met zich mee.

Over dit onderwerp is veel behoefte aan informatie, advies 
en aan praktische hulpmiddelen. De Geheugenwinkel voor-

ziet daarin. U kunt bij ons rustig, onder het genot van een kopje 
koffie, zoeken naar de gewenste informatie. Ook kunnen wij u 
helpen bij uw vragen over zorg. De dementieconsulenten zijn 
gehuisvest in hetzelfde gebouw.

Wie helpt mij?
Deskundige vrijwilligers helpen u in de Geheugenwinkel. Naast 
het bieden van een luisterend oor, geven ze algemene adviezen 
en informatie over vergeetachtigheid, dementieproblematiek, 
mantelzorg, verschillende zorgvoorzieningen en praktische hulp-
middelen. De vrijwilliger kan ook een afspraak voor u maken met 
één van de dementieconsulenten. Dagelijks hebben de demen-
tieconsulenten spreekuur van 9.00 - 10.00 uur.

Openingstijden
De Geheugenwinkel is een aantal ochtenden per week geopend. 
De actuele openingstijden zijn te vinden op de website 
www.geheugenwinkeltilburg.nl. In President Mandelahof is op 
elke tweede dinsdag van de maand Alzheimercafé. Tijdens deze 
avonden is de Geheugenwinkel geopend van 19.00 - 20.00 uur. 



Wat is er te koop in de winkel?
• Een uitgebreid scala aan informatiefolders, boeken en 

cd’s over geheugen, vergeetachtigheid en dementie. 
Een gedeelte van het materiaal is gratis.

• Hulpmiddelen ter ondersteuning zoals kalenders, 
klokken en technologische hulpmiddelen.

• Materiaal voor ontspanning en activiteiten zoals 
spelmateriaal. 

Het meeste materiaal is direct verkrijgbaar, maar 
soms moeten we het bestellen.



Adres
De Geheugenwinkel is gevestigd 
in President Mandelahof
Korvelplein 60 
5025 JS Tilburg
T 013 544 60 53
E geheugenwinkel@dewever.nl

Meer informatie
Meer informatie over de Geheugenwinkel vindt u op onze 
website www.geheugenwinkeltilburg.nl

Meer informatie over De Wever kunt u vinden op de website 
www.dewever.nl
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