
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.  
 

Waar Fotonhuis, Biskajersplein 2, 8000 Brugge  
 

Wanneer woensdag 5 april 2017: een lenteviering 

die voor één keer zeer muzikaal is 
 

 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 

tel. 050 44 67 93  

e-mail: 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 05/01/2017 

 

 

  
 

heet u hartelijk welkom op de 

 

 

ontmoetingsmomenten 
 

voor personen met dementie, 

hun familie en sympathisanten 

 
van januari tot juli 2017 

 

  

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. 

 

1 februari 2017 De Wijze Sijsjes 

Een vriendengroep brengt ons covers van 

alle muziekgenres. 

1 maart 2017 Willem 

Willem Neirynck deelt met ons het plezier 

van zijn jong en toch al geoefend 

zangtalent. 

5 april 2017 Drie generaties zang en harp 

Heleen Vandeputte brengt samen met 

haar moeder en dochter zang en harp. 

Tussendoor klinkt er poëzie in lentesfeer. 

3 mei 2017 Hommelgroep ‘In de Klaere Maene’ 

Met hun hommels en een collectie 

originele instrumenten spelen Johan en 

zijn vrienden volkse muziek. 

7 juni 2017 Stef en Marc – cello en gitaar 

Zij serveren ons licht verteerbare 

klassiekers. 

5 juli 2017 Karen & Friends  

De onmisbare voorjaarsafsluiter vol rock 

en swingende muziek. 

 

Waar Fotonhuis, Biskajersplein 2, 8000 Brugge 

Wanneer Onthaal en koffietafel van 14 tot 14.30 u. 

Muziek van 14.30 tot 15.30 uur. 

Bijdrage 2 euro 

 

 

Thuis met dementie – praktische tips  
 

Griet Braeckman, ergotherapeute bij het regionaal 

dienstencentrum Zonnewende van Familiezorg West-Vlaanderen 

vzw, geeft advies rond thuis zorgen voor iemand met dementie. 

Het hoeven niet altijd spectaculaire en dure toestellen te zijn: 

soms kan een simpel hulpmiddel de persoon met dementie 

helpen om langer zijn vertrouwde bezigheden uit te voeren. Er 

komen ook praktische en eenvoudige tips om de zorglast te 

helpen verminderen.  

 

Waar Fotonhuis, Biskajersplein 2, 8000 Brugge 

Wanneer woensdag 29 maart 2017 

Onthaal en koffietafel van 14 tot 14.30 u. 

Voordracht en uitwisseling van 14.30 tot 

16 uur. 

Bijdrage 5 euro 

 

 

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 muzikale 

begeleiders Paul Kindt en Filip Kindt wekken de muziek en de 

vreugde in ieder van ons. 
 

Waar Fotonhuis, Biskajersplein 2, 8000 Brugge 

Wanneer vrijdagen 13 januari (uitzonderlijk de 

tweede vrijdag van de maand),  

17 februari, 17 maart, 21 april, 19 mei,  

16 juni.  

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. 



Januari 

woensdag 4 Geen muzieknamiddag 

vrijdag 13 Fotonkoor (uitzonderlijk op de 2de vrijdag!) 

  

Februari 

woensdag 1 De Wijze Sijsjes 

vrijdag 17 Fotonkoor 

 

Maart 

woensdag 1 Willem 

vrijdag 17 Fotonkoor 

woensdag 29 Thuis met dementie – praktische tips 

 

April 

woensdag 5 
Drie generaties zang en harp + 

seizoensviering 

vrijdag 21 Fotonkoor  

   

Mei 

woensdag 3 Hommelgroep ‘In de Klaere Maene’  

vrijdag 19 Fotonkoor 

 

Juni 

woensdag 7 Stef en Marc – cello en gitaar 

vrijdag 16 Fotonkoor  

 

Juli 

woensdag 5 Karen & Friends  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


