foton
heet u hartelijk welkom op de

ontmoetingsmomenten
voor personen met dementie,
hun familie en sympathisanten
van september tot december 2017

september
zondag 3

Wandelen in Bulskampveld

woensdag 6
vrijdag 15

Muzieknamiddag - meezingers (viool)
Fotonkoor

oktober
woensdag 4

Muzieknamiddag - Nostalgia

vrijdag 20
woensdag 25

Fotonkoor
Herfstviering

november
woensdag 1

Geen muzieknamiddag

woensdag 8
vrijdag 17
maandag 20

Muziek doet ons zo’n deugd
Fotonkoor
Een auteur aan het woord: Erik
Stroobants

december
woensdag 6

Muzieknamiddag - koorklas

vrijdag 15
vrijdag 22

Fotonkoor
Kerstviering

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 kunt u tot rust komen, genieten van
de muziek en elkaar ontmoeten.
6 september 2017
4 oktober 2017
1 november 2017
6 december 2017

Waar
Wanneer
Bijdrage

dhr. Paul Schaverbeke
klassieke deuntjes en meezingers op viool
dhr. Guido Coolbrandt
Nostalgia: Franse en andere chansons
Geen muzieknamiddag!
koorklas van het Stedelijk
Conservatorium Brugge
onder leiding van mevr. Lieve Maertens
Fotonhuis, Biskajersplein 2, 8000 Brugge
Onthaal en koffietafel van 14 tot
14.30 uur. Muziek van 14.30 tot 15.30 uur.
2 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. Dirigente
Elke Poppe en de muzikale begeleiders Paul Kindt en Filip Kindt
wekken de muziek en de vreugde in ieder van ons.
Waar
Wanneer

Bijdrage
Inschrijven

Fotonhuis, Biskajersplein 2, 8000 Brugge
vrijdagen 15 september, 20 oktober,
17 november, 15 december 2017
Onthaal en koffietafel om 14 uur.
Samen zingen van 14.30 tot 15.30 uur.
2 euro
Enkel nodig als u voor het eerst komt.

Wandelen in Bulskampveld (Beernem)
‘Move for Dementia’. Met deze slogan wil men over heel Europa
mensen in beweging zetten. Omdat bewegen goed is voor
iedereen en dus ook voor mensen met dementie. Het werkt
positief op de algemene gezondheid en op het gevoel van
welbevinden. Op deze Europese bewustmakingsdag trekken we
naar Bulskampveld (Beernem) voor een mooie en verbindende
wandeling.
Waar
Wanneer

Bijdrage

Inschrijven

Bulskampveld 9, 8730 Beernem
(parking Drie Koningen)
zondag 3 september 2017
Onthaal vanaf 14.15 uur. We wandelen
stipt vanaf 14.30 uur. De wandeling is 2,7
km lang (ongeveer 1 uur wandeltijd);
ook geschikt voor rolwagens.
5 euro, ter plaatse te betalen.
Inbegrepen: begeleiding door gids +
1 consumptie in tearoom Bulskampveld
na de wandeling
vóór 15 augustus 2017 – tel. 050 44 67 93 –
foton@familiezorg-wvl.be

Muziek doet ons zo’n deugd
We kennen Hilde Vandeputte van de muzieknamiddag waar
ze samen musiceert met haar dochter en kleindochter. Ze
begeleidt ons deze keer in een bewegingsactiviteit: we zijn geen
passieve luisteraars maar worden uitgenodigd om te bewegen
op muziek.
Waar
Wanneer
Bijdrage

Fotonhuis, Biskajersplein 2, 8000 Brugge
woensdag 8 november 2017
Onthaal en koffie van 14 tot 14.30 uur.
Activiteit van 14.30 tot 16 uur.
2 euro

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 25 oktober 2017: herfstviering
vrijdag 22 december 2017: kerstviering

Bijdrage

Viering van 14.30 tot 15.30 uur.
Ontmoeting en gesprek vanaf 14 uur en
na de viering.
2 euro

Een auteur aan het woord:

Erik Stroobants

Erik Stroobants heeft een beroepsloopbaan als geëngageerd
journalist. Na zijn pensionering kwam dementie op zijn pad. Eerst
bij zijn schoonmoeder en vader, later bij zijn moeder. Vanuit
dit persoonlijke verhaal schrijft hij de verhalen van anderen. Hij
gaat bij ze op bezoek, beluistert wat ze meemaken, denken
en voelen. Hij beschrijft hun verdriet, maar ook hun moed en
wilskracht. Hij publiceerde onder meer: ‘Altijd opnieuw afscheid
nemen’ en ‘Dementie, een boek voor partners’.
Waar
Wanneer
Bijdrage
Inschrijven

Fotonhuis, Biskajersplein 2, 8000 Brugge
maandag 20 november 2017
Onthaal vanaf 19 uur. De voordracht
duurt van 19.30 tot 20.30 uur.
5 euro
Bij voorkeur inschrijven: tel. 050 44 67 93 –
foton@familiezorg-wvl.be

Werelddag dementie 2017 in Roeselare
Alzheimer Liga Vlaanderen organiseert de Wereldweek en
Werelddag dementie 2017 in samenwerking met heel wat
West-Vlaamse partners. De Werelddag omvat een gevarieerd
programma.
Waar
Wanneer
Informatie en
inschrijven

Cityscoop, Gasstraat 24, 8800 Roeselare
donderdag 21 september 2017
Onthaal vanaf 9.30 uur. Start om 10 uur.
www.alzheimerliga.be – tel. 014 43 50 60

Aanbevolen:

‘Gisteren zal het regenen’ in Roeselare
De Wereldweek dementie 2017 in Roeselare wordt ingezet met
de avondvoorstelling ‘Gisteren zal het regenen’, georganiseerd
door de AlzheimerCode – www.alzheimercode.be. Acteur
Josse De Pauw leest uit ‘Gestameld liedboek’ van Erwin Mortier,
Koenraad Tinel maakt live on stage penseeltekeningen, Hannah
De Meyer leest Bernard Dewulf, Charles Ducal, Joke van
Leeuwen e.a. Waar woord en beeld tekortschieten, spreekt de
muziek van het Rony Verbiest Trio.
Regie: Guido De Bruyn.
Waar
Wanneer
Informatie en
inschrijven

CC De Spil, Hippoliet Spilleboutdreef 1,
8800 Roeselare
donderdag 14 september 2017
20 uur
meer informatie en inschrijven:
www.despil.be – tel. 051 265 700

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.
juli 2017
jul 2

