ontmoetingsmomenten
voor personen met
dementie, hun familie en
sympathisanten
van januari tot juli 2020
in Brugge

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

Programma
•
•
•
•
•
•

5 februari		
4 maart			
8 april (!)			
6 mei			
3 juni			
1 juli 			

Marion en Rita (gitaar, ukulele en accordeon)
Oltemets, Marc Poot en Stef Herman (gitaren en cello)
Heleen Vandeputte (harp)
Verrassing!
Jean-Pierre Opbrouck (chansons en enkele sketches)
Johan Neels (zang en gitaar)

Praktisch
Waar		
		
		
		

Zaal Ostia (ingang
via Krom Genthof)
Oosterlingenplein 5
8000 Brugge

Wanneer
		
		
		
		

Onthaal en
koffietafel vanaf
14 uur
Muziek van 14.30 		
tot 15.30 uur

Bijdrage

2 euro

Inschrijven Enkel nodig als u 		
		
voor het eerst komt

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
Wanneer
		
		
		
Bijdrage
Inschrijven

Fotonhuis, Biskajersplein 2, 8000 Brugge
Vrijdagen 17 januari, 21 februari, 20 maart,
24 april, 15 mei en 19 juni 2020
Onthaal en koffietafel vanaf 14 uur
Samen zingen van 14.30 tot 15.30 uur
2 euro
Enkel nodig als u voor het eerst komt

Bloemschikken

Praktisch

Samen met uw partner of ouder
met dementie maakt u tijdens
deze verbindende namiddag een
bloemstukje in de sfeer van Pasen.

Waar
		
Wanneer
Bijdrage
Inschrijven

U kan dit bloemstuk achteraf
meenemen naar huis.
Bernadette De Winter, floriste
(Bloemen Op Maat, Waregem)
begeleidt ons met oog voor
schoonheid en met veel praktische
tips.

Zaal Ostia (ingang via Krom Genthof)
Oosterlingenplein 5, 8000 Brugge
Woensdag 1 april 2020 van 14 tot 15.30 uur
10 euro per persoon
Tel. 050 44 67 93 - foton@dementie.be

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 8 april 2020 van 14.30 tot 15.30 uur
Ontmoeting en gesprek vanaf 14 uur en na de viering

Bijdrage

2 euro

Inschrijven Enkel nodig als u voor het eerst komt

Rondleiding in het Concertgebouw Brugge
Het Concertgebouw Brugge engageert zich uitdrukkelijk voor personen met dementie en hun
mantelzorgers. Daarom kan u deelnemen aan een rondleiding op maat met een blik achter de
schermen van het Concertgebouw. Met de steun van Foton.

Praktisch
Waar
		
Wanneer
		
Bijdrage
Inschrijven
		
© Tim Theo Deceuninck

Concertgebouw Brugge
‘t Zand 34, 8000 Brugge
Zondag 5 april 2020
Van 14 tot 15.30 uur
8 euro
participatie@concertgebouw.be
Tel. 050 47 69 99

Thuiszorgondersteuning Dementie Foton
Informatie, ondersteuning en thuisbegeleiding 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

Met de subsidies van:

Beelden: pixabay.com, Lander Loeckx

Ook met de financiële steun van bepaalde
lokale besturen (gemeente, OCMW), instellingen en sympathisanten.

versie 01/2020

