
ontmoetingsmomenten 
voor personen met 

dementie, hun familie en 
sympathisanten

Brugge, najaar 2022

Foton thuisbegeleding en 
expertisecentrum dementie



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
• 14 september   Guido Coolbrandt (Guido Remi)
• 5 oktober  Klara en Marjolein
• 16 november  (Bromberen en Wijze Sijsjes) Jaak Vernieuwe
• 14 december  Loppems vocaal ensemble (Paul Pieraerts)



Praktisch
Waar   Ontmoetingscentrum 
  Sparrenhof Keurlingenweg 2, 
  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

© Trajesh Kavasseri



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 t.h.v. Brieversweg 332, Sint-Kruis 
  bereikbaar met bus 6, halte Poortersstraat
Wanneer Vrijdagen 16 september, 14 oktober, 18 november, 16 december 2022
  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





Kunstatelier
Ook dit jaar start een beeldatelier voor personen met 
dementie. 

Elke dinsdagnamiddag kan u naar hartenlust en op 
eigen tempo kunst creëren.

Een docente van de Stedelijke academie Brugge DKO 
staat in voor de begeleiding. Wilt u eens vrijblijvend 
komen proeven? Dan kan dit ook.  

Verdere info bij Stedelijke Academie Brugge                        
DKO (050 44 11 70). 

 

Ook aanbevolen



Memento - toonmoment
In het Concertgebouw Brugge gaat 
op maandag 24 oktober om 20u 
een zangvoorstelling door van een 
groep personen met dementie, hun 
mantelzorgers en dit samen met het 
Brugse koor ‘Zingen is zijn’. 

Zij brengen een gevarieerd 
programma van muziek en zang. 
Dit kadert in het Memento project. 
Wilt u deze unieke belevenis zelf 
komen ervaren? U bent welkom 
in de Kamermuziekzaal van het 
Concertgebouw. 



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



Infomomenten voor mantelzorgers van 
personen met dementie

Wilt u graag meer te weten komen over wat 
dementie precies is? Heeft u vragen over de 
verschillende vormen van dementie? Wilt u 
weten hoe u met een persoon met dementie kan 
omgaan? 

Foton biedt 4 infomomenten aan rond 2 thema’s. 
De infomomenten zullen doorgaan in de namiddag 
en ‘s avonds herhaald worden zodat iedereen de 
kans heeft om  deel te nemen op een passend 
moment.



Sessie 1: Onderdompeling in de 
wereld van dementie

• Dinsdag 18 oktober 2022 van 14:00 tot 16:00
• Dinsdag 18 oktober 2022 van 19:30 tot 21:30

Sessie 2: Omgaan met de persoon 
met dementie

• Dinsdag 29 november 2022 van 14:00 tot 16:00
• Dinsdag 29 november 2022 van 19:30 tot 21:30

Praktisch
Waar  Ontmoetingscentrum Sparrenhof Keurlingenweg 2, Assebroek 
  (nabij Daverlopark)
Voor wie? Mantelzorgers van personen met dementie en geïnteresseerden 
Bijdrage 5 euro per sessie, per persoon
Interesse? Neem dan contact op met Foton.



Thuiszorgondersteuning Dementie Foton
Informatie, ondersteuning en thuisbegeleiding rond de zorg voor personen met dementie. 
Onthaal: elke werkdag van 8u45 tot 12u15 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 08/2022

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