
 

Seizoensvieringen 
 

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.  
 

Waar Fotonhuis, Biskajersplein 2, 8000 Brugge  
 

Wanneer woensdag 26 oktober 2016: herfstviering 

woensdag 21 december 2016: kerstviering 
 

 viering van 14.30 tot 15.30 uur 

  ontmoeting en gesprek vanaf 14 uur en na de 

viering 
 

Bijdrage 2 euro 
 

 

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 

 050 44 67 93  

 foton@familiezorg-wvl.be            www.familiezorg-wvl.be 
 

Foton is een initiatief van Familiezorg West-Vlaanderen vzw.  

Maatschappelijke zetel: Biskajersplein 3, 8000 Brugge. 

In samenwerking met Regionaal Dienstencentrum Zonnewende. 

 

 

 

 

 
Ook met de financiële steun van de Koning Boudewijnstichting, bepaalde lokale besturen, instellingen en sympathisanten. 

 

 
   folderversie 12/07/2016 

 

 

 
 

 

heet u hartelijk welkom op de 

 

 

ontmoetingsmomenten 
 

voor personen met dementie, 

hun familie en sympathisanten 

 
van september tot december 2016 

in Brugge 

mailto:foton@familiezorg-wvl.be
mailto:fotondoc@familiezorg-wvl.be


 

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 kan u tot rust komen, genieten van 

de muziek en elkaar ontmoeten. 

 

7 september 2016 Marion en Sandy  

  gitaar, accordeon en zang 

5 oktober 2016 Edmond en Martin     

muzikale sketches 

7 december 2016 Souvenirs. Herinneringen ophalen.  

Geen muziek vandaag (tenzij we zelf 

zingen). Sinterklaas vond in de 

Erfgoedcel Brugge koffers met filmpjes, 

foto’s en oude voorwerpen. Dit wordt 

een namiddag waar u het voor het 

zeggen hebt… over school, vrije tijd, 

religie en zorg zoals het vroeger was. 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewegen voor dementie 

vestenwandeling Brugge 
 

Op initiatief van de ‘mensvriendelijke gemeente’ Enger in 

Duitsland komen op zondag 4 september 2016 in heel Europa 

mensen in beweging onder het motto ‘Move for Dementia’ (= 

bewegen voor dementie). Foton is solidair met deze 

campagne. Bewegen is immers belangrijk. Bewegen brengt 

mensen samen. Wandelt u ook mee langs de Brugse vesten? 
 

 

Wat We maken een korte, rustige wandeling van 2,5 km 

langs de Brugse vesten, van aan de Kruispoort tot 

op het Walplein. Bij de start maken we een 

groepsfoto met de molen op de achtergrond. 
 

Waar              We starten aan de Kruispoort Brugge, aan de 

Koeleweimolen.  

We beëindigen onze wandeling aan de Brouwerij 

de Halve Maan op het Walplein. Met wie dat wenst 

kunnen we daar samen nog iets drinken.  
 

 

Wanneer       zondag 4 september 2016 om 15 uur. Einde 

wandeling voorzien rond 16 uur.   
 

Parkeren       Parkeren kan in de parking Langestraat (inrijden via 

Predikherenrei) of in de straten in de buurt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fotonkoor 
 

Samen zingen… Het is zo deugddoend, zo vreugdevol, zo 

verbindend! Het Fotonkoor staat open voor mensen met 

dementie en hun partner / mantelzorger. Noten kunnen lezen is 

helemaal niet nodig. Dirigente Elke Poppe en de pianisten Paul 

en Filip Kindt wekken de muziek en de vreugde in ieder van ons. 
 

Waar Fotonhuis, Biskajersplein 2, 8000 Brugge 
 

Wanneer vrijdagen 16 september, 21 oktober, 25 november 

(uitzonderlijk de vierde vrijdag van de maand) en 

16 december 2016. Onthaal en koffietafel om 14 

uur. Samen zingen van 14.30 tot 15.30 uur 

  

 Op maandag 3 oktober (14-16 uur) is er een extra 

bijeenkomst als voorbereiding van het concert op 

7 oktober (zie apart blaadje). 
 

Bijdrage 2 euro 
 

Inschrijven  Enkel nodig als u voor het eerst komt.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

September 

Zondag 4 Bewegen voor dementie 

woensdag 7 
Marion en Sandy. 

Gitaar, accordeon, zang 

vrijdag 16 Fotonkoor 

maandag 19 
Getuigenis Nieuwe energie voor 

jongdementie 

  Oktober 

maandag 3 
Extra Fotonkoor – voorbereiding op het 

concert van 7 oktober 2016 

woensdag 5 
Edmond en Martin.  

Muzikale sketches 

vrijdag 7 
Zingen tot morgenvroeg… in de 

Stadsschouwburg van Brugge 

vrijdag 21 Fotonkoor 

woensdag 26 Herfstviering 

November  

vrijdag 25 Fotonkoor 

December  

woensdag 7 Souvenirs. Herinneringen ophalen 

vrijdag 16 Fotonkoor 

woensdag 21 Kerstviering 

 
 

 

 

 


