
Foton, thuisbegeleiding en 
expertisecentrum dementie

ontmoetingsmomenten 
voor personen met 

dementie, hun familie en 
sympathisanten

Brugge, voorjaar 2023



Foton: er zit muziek in!
Muziek ontspant en spreekt tot ons hart! Bij een kopje koffie kunt u tot rust komen, genieten van de 
muziek en elkaar ontmoeten.

Programma
Woensdagen

• 8 februari 2023 Klara en Marjolein     accordeon en harp
• 8 maart 2023 Jean Pierre Opbrouck    chansons
• 5 april 2023 Dirk Bogaert      accordeon en zang
• 10 mei 2023 “Oltemets” Stef Herman en Marc Poot  klankentapperij op cello en gitaar
• 14 juni 2023 Johan Neels      gitaar en zang

Praktisch
Waar   Ontmoetingscentrum 
  Sparrenhof Assebroek 
  (nabij Daverlopark)
  bereikbaar met bus 2, 
  halte Daverlopark
  parking ter plaatse
Wanneer  Onthaal met koffie 
  of thee vanaf 14 uur tot 14.30 uur
  Muziek van 14.30 tot 15.30 uur
Bijdrage 2,50 euro



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. We zingen samen 
gekende en minder gekende liedjes. 

Praktisch
Waar  Kerk Sint-Thomas van Kantelberg ter hoogte van Brieversweg 332, Sint-Kruis Brugge 
  bereikbaar met bus 6, halte Poortersstraat
Wanneer Op vrijdagen 27/01, 24/02, 24/03, 28/04, 26/05, 30/06 2023
  Onthaal met koffie of thee van 14 tot 14.30 uur. Samen zingen van 14.30 tot 15.30 uur.
Bijdrage 2,50 euro
Inschrijven Enkel nodig als u voor het eerst komt.



Ontmoetingsgroep voor personen met beginnende dementie
Iedereen vergeet wel eens wat. Dat is op zich niet zo erg. Het wordt moeilijker als het geheugen 
steeds verder achteruit gaat door dementie. De ziekte verandert veel en verstoort het dagelijkse 
leven. De ontmoetingsgroep van Foton geeft mensen de kans om over alle aspecten van 
het leven met dementie met elkaar in gesprek te gaan.

De ontmoetingsgroep is er voor 
iedereen die:
• problemen ervaart door een beginnende 

dementie;
• bereid is er met anderen over te praten;
• wil leren met de ziekte om te gaan.

Vooraf is er een individueel 
kennismakingsgesprek met een Fotonconsulent. 

Voor de komende reeks zijn er geen vrije 
plaatsen meer.

Indien u interesse heeft voor een volgende 
reeks, neem dan contact op met Foton.

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.



Thuiszorgondersteuning Dementie Foton
Informatie, ondersteuning en thuisbegeleiding rond de zorg voor personen met dementie. 
Onthaal: elke werkdag van 8.45 tot 12.15 uur en van 14 tot 17 uur, of na afspraak.

Contact en inschrijven:
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

versie 12/2022

Met de subsidies van:
Ook met de financiële steun van bepaalde 
lokale besturen (gemeente, OCMW), 
instellingen en sympathisanten.
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V.U.: algemene directie Familiezorg West-Vlaanderen vzw, Biskajersplein 3, 8000 Brugge. 
Niet op de openbare weg gooien.


