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nieuwsbrief voor cliënten en mantelzorgers

Familiezorg in de kijker bij u in de buurt. U bent van harte welkom!
in Diksmuide

in Brugge

Wanneer?
zondag 18 september 2016,
van 13 tot 17 uur
Wat?
Autovrije zondag in Diksmuide en
opendeurdag in ons regiohuis, met een gezellig samenzijn
bij een kop koffie en alle info over onze diensten.
Waar?
regiohuis Familiezorg
De Breyne Peellaertstraat 52, 8600 Diksmuide
tel. 051 50 22 33

Wanneer?
dinsdag 27 september 2016, van 9.30 tot 14 uur
Wat?
Kennismakingsbeurs NAH (niet
aangeboren hersenletsel) met o.a. een
infostand over alle ondersteuningsmogelijkheden van Familiezorg WestVlaanderen vzw voor mensen met een
NAH en hun mantelzorgers.
Waar?
Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41,
8200 Sint-Andries Brugge, tel. 050 40 35 15

in Aalter

in Kruishoutem

Wanneer?
woensdag 21 september 2016, van 9 tot 12.30 uur
Wat?
Jaarmarkt in Aalter, met een
infostand over het aanbod van
Thuiszorg De Zon (de OostVlaamse afdeling van Familiezorg
West-Vlaanderen).
Waar?
regiohuis Thuiszorg De Zon
Boomgaard 12, 9880 Aalter, tel. 09 371 92 27

Wanneer?
woensdag 28 september 2016, van 13 tot 18.30 uur
Wat?
Seniorencongres met o.a. een infostand
over het aanbod van Thuiszorg De Zon.
Waar?
CC De Mastbloem
Waregemsesteenweg 22, 9770 Kruishoutem
Meer info
Gemeente Kruishoutem, www.kruishoutem.be,
tel. 09 333 71 27

in Torhout

in Sint-Kruis (Brugge)

Wanneer?
vrijdag 7 oktober 2016, van 13 tot 20 uur
Wat?
Opendeurdag in ‘de wieg’, met gratis infomomenten over
zwangerschap, geboorte en kraamtijd.
Waar?
Kraamcentrum ‘de wieg’
Sint-Rembertlaan 20, 8820 Torhout
tel. 050 22 33 52, www.dewieg.be

Wanneer?
vrijdag 14 oktober 2016, van 12 tot 19 uur
Wat?
Opendeurdag ter gelegenheid van 30 jaar Paramedica,
met alle info over ons thuisverplegingsaanbod in de regio
Brugge / Oostkust / Torhout.
Waar?
Paramedicahuis, Moerkerkse Steenweg 377, 8310 SintKruis (Brugge), tel. 050 35 33 46, www.paramedica.be
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In beweging voor dementie
Op zondag 4 september 2016 maakten een 40-tal
mensen in Brugge een korte wandeling langs de vesten
naar aanleiding van de Europese bewustmakingsdag
‘Move for Dementia’.

dansnamiddag tot een stadsloop. Beweging is goed, ook
voor mensen met dementie. Zo heeft het een gunstige
invloed op o.a. het denkvermogen en de algemene
geestelijke gezondheid.

Een idee uit een kleine Duitse stad verspreidt zich door
Europa
‘Move for dementia’ ging door in aanloop naar de Wereld
Alzheimer Dag van 21 september. “Het onderwerp is te
belangrijk om maar één keer per jaar aandacht aan te
schenken”, stelt Günter Niermann van Generationtreff
Enger. In de gemeente Enger in Duitsland ontstond de
idee voor de bewustmakingsdag ‘Move for Dementia’.
Naast Brugge namen steden in tien andere Europese
landen deel.
Dementie in onze samenleving
Dementie is niet uitsluitend een verhaal van de medischeof zorgwereld. Het raakt onze hele maatschappij. ‘Move
for Dementia’ nodigt dan ook uit tot sociaal contact tussen
mensen met én zonder dementie. “We zijn blij dat mensen
uit verschillende landen ijveren voor een open
samenleving waar plaats is voor iedereen, ook voor
personen met dementie”, zegt Bart Deltour van Foton.
“Dit initiatief sluit perfect aan bij onze inspanningen voor
een dementievriendelijke samenleving.”

Vragen over dementie?
Welkom in Foton, de thuisbegeleidingsdienst en het
expertisecentrum dementie van Familiezorg WestVlaanderen vzw.
Tel. 050 44 67 93 of e-mail: foton@dementie.be

Bewegen is niet enkel sport
Bewegen omvat niet alleen sport, maar kan haast alles
zijn: van een wandeling door het dorp over een

Zingen tot morgenvroeg…
Concert voor en door mensen met dementie
en sympathisanten

Programma

Ensemble Onoir - Fotonkoor - Contactkoor De Wijze Wijsjes - Alexander
Makay (gitaar) - Elke Poppe (zang)

Wanneer

Vrijdag 7 oktober 2016 van 14.30 tot
16.30 uur. Ontvangst vanaf 14 uur.

Waar

Stadsschouwburg, Vlamingstraat 29,
8000 Brugge

Minder mobiel

Geef een seintje aan Foton. Wij
zorgen voor een aangepaste zitplaats.
5 euro. Reserveren bij Foton:
tel. 050 44 67 93
of e-mail: foton@dementie.be

Tickets
Foto : Lander Loeckx voor EFID
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