
ontmoetingsmomenten 
voor personen met 

dementie, hun familie en 
sympathisanten

van januari tot juli 2019



Foton: er zit muziek in!
Muziek ontspant en spreekt tot ons hart! Elke eerste woensdag van de maand vullen muzikanten 
het Fotonhuis met wondere klanken. Bij een kopje koffie kunt u tot rust komen, genieten van de 
muziek en elkaar ontmoeten.

Programma
• 6 februari 2019  Johan Neels brengt Brugse liederen en Franse chansons
• 6 maart 2019  Stef en Marc - cello en gitaar, serveren ons licht verteerbare klassiekers 
• 3 april 2019  Zie seizoensviering
• 8 mei 2019   De wijze sijsjes en goedhartige bromberen, een vriendengroep brengt  

    ons covers van alle muziekgenres
• 5 juni 2019  Jean-Pierre Opbrouck, karaoke zangnamiddag met vertrouwde liedjes
• 3 juli 2019  Karen & Friends, de onmisbare voorjaarsafsluiter vol rock en swingende  

    muziek



Praktisch
Waar  Fotonhuis,   
  Biskajersplein 2, 
  8000 Brugge 

Wanneer  Onthaal en   
  koffietafel van  
  14 tot 14.30 uur.
  Muziek van 14.30  
  tot 15.30 uur. 

Bijdrage 2 euro

Kopje Troost
Kopje Troost is een plek van 
stilte, schoonheid en gastvrijheid. 
Hier kunt u even tot rust komen, 
genieten van een boek, een 
ontmoeting of gewoon van een 
‘kopje troost’. 

Waar  Kopje Troost,    
  Biskajersplein 2,   
  8000 Brugge
Wanneer Van maandag tot  
  en met vrijdag
  van 13.30 tot  
  17.30 uur.



Fotonkoor
Samen zingen… Het is zo deugddoend, zo verbindend! Het Fotonkoor staat open voor mensen met 
dementie en hun partner/mantelzorger. Noten kunnen lezen is niet nodig. Dirigente Elke Poppe en 
de muzikale begeleiders Paul Kindt en Filip Kindt wekken de muziek en de vreugde in ieder van ons.

Praktisch
Waar  Fotonhuis, Biskajersplein 2, 8000 Brugge
Wanneer Vrijdagen 18 januari, 15 februari, 15 maart,  
  26 april, 17 mei en 21 juni 2019.
  Onthaal en koffietafel om 14 uur. 
  Samen zingen van 14.30 tot 15.30 uur.
Bijdrage 2 euro
Inschrijven Enkel nodig als u voor het eerst komt.



Seizoensviering
Op het ritme van de seizoenen maken we tijd voor 
een hoopvolle viering. Personen met dementie en hun 
familieleden zijn van harte welkom. Voor en na de 
viering is er tijd voor ontmoeting en gesprek. 

Praktisch
Waar  Fotonhuis, Biskajersplein 2, 8000 Brugge
Wanneer Woensdag 3 april 2019  
  van 14.30 tot 15.30 uur. 
  Ontmoeting en gesprek vanaf 14 uur  
  en na de viering
Bijdrage 2 euro



Verwennamiddag

Studenten ‘Wellbeing en Vitaliteit’ van Vives Kortrijk en hun docent 
Karl Devreese willen u verwennen. Wat mag u precies verwachten? 
Boeiende en praktische workshops rond massage, relaxatie, 
beweging en verwenzorg. Een namiddag om te genieten.

Praktisch

Waar  Fotonhuis, Biskajersplein 2, 8000 Brugge
Wanneer vrijdag 5 april van 14 tot 17 uur
Bijdrage 5 euro
Inschrijven ten laatste op 29 maart 
  050 44 67 93 - foton@dementie.be



Een auteur aan het woord

Op deze avond komt auteur Jean-Paul Vermassen ons 
vertellen rond zijn recente boek ‘Van kwetsbaarheid naar 
kracht’. Een thema waar we allemaal mee te maken 
krijgen. 
Het belooft een boeiende en inspirerende avond te 
worden.

Praktisch

Waar  Fotonhuis, Biskajersplein 2, 8000 Brugge
Wanneer dinsdag 21 mei 2019 van 19.30 tot 21.30 uur
Bijdrage  5 euro
Inschrijven ten laatste op 14 mei 2019
  050 44 67 93 - foton@dementie.be



Thuiszorgondersteuning Dementie Foton
Informatie, ondersteuning en (thuis)begeleiding rond de zorg voor personen met dementie. 
Het Fotonhuis en het documentatiecentrum zijn open van maandag tot vrijdag, van 9 tot 12.30 uur 
en van 14 tot 17 uur. 

Biskajersplein 2, 8000 Brugge
tel. 050 44 67 93 – foton@dementie.be – www.dementie.be/foton

Foton is een initiatief van Familiezorg West-Vlaanderen vzw, www.familiezorg-wvl.be 
Maatschappelijke zetel: Biskajersplein 3, 8000 Brugge.
In samenwerking met Regionaal Dienstencentrum Zonnewende.

versie 01/2019Fotografie: Lander Loeckx, Karel De Puysseleir, Goedele Miseur


