Kopje Troost
Kopje Troost is een plek van stilte, schoonheid en gastvrijheid. Hier
kan u even tot rust komen, genieten van een boek, een
ontmoeting of gewoon van een ‘kopje troost’.
Waar
Wanneer

Kopje Troost, Biskajersplein 2, 8000 Brugge
van maandag tot en met vrijdag
van 13.30 uur tot 17.30 uur

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

heet u hartelijk welkom op de
 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.

ontmoetingsmomenten
voor personen met dementie,
hun familie en sympathisanten

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

folderversie 29/03/2016

van januari tot juli 2016
in Brugge

Foton: er zit muziek in!

Fotonkoor

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.

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.

Programma 3 februari 2016

2 maart 2016

4 mei 2016

hommelgroep
‘In de klaere maene’
gevarieerd muzikaal
programma
(studenten van het
Europacollege)
harp
(Heleen Vandeputte)

1 juni 2016

cello en gitaar
(Stef Herman en Marc Poot)

6 juli 2016

zang en muzikale begeleiding
(Karen & friends)

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

Waar

Fotonhuis, Biskajersplein 2, 8000 Brugge

Wanneer

vrijdagen 15 januari, 19 februari, 18 maart,
15 april, 20 mei en 17 juni 2016
onthaal en koffietafel om 14 uur
samen zingen van 14.30 tot 15.30 uur
Als u voor het eerst komt, graag (telefonisch)
inschrijven.

Bijdrage

2 euro

Op zaterdag 23 april 2016 vieren we het vijfjarig bestaan van het
Fotonkoor.

Lenteviering
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 6 april 2016

Viering

van 14.30 tot 15.30 uur
ontmoeting en gesprek vanaf 14 uur
en na de viering

Bijdrage

2 euro

De schat van je leven …

Een kennismaking met ‘reminiscentie’
Voor sommige personen met dementie kan het ophalen van
herinneringen uit het verleden deugddoend en rustgevend zijn.
Het kan kansen bieden om samen verhalen of beelden op te
rakelen of blije ervaringen te herbeleven aan de hand van
foto’s, voorwerpen, muziek. We nodigen u als mantelzorger uit
om mee op verkenning te gaan in de wereld van de
herinneringen.
Mevrouw Herlinde Dely (Kennispunt Mantelzorg Howest) zal ons
mogelijkheden aanreiken om met dit communicatiemiddel op
weg te gaan.
Waar

Fotonhuis, Biskajersplein 2, 8000 Brugge

Wanneer

dinsdag 22 maart 2016

Bijdrage

Januari
woensdag 6

geen muzieknamiddag

vrijdag 15

Fotonkoor

Februari
woensdag 3

Hommelgroep ‘In de klaere maene’

vrijdag 19

Fotonkoor

Maart
woensdag 2

Muzieknamiddag: gevarieerd muzikaal
programma

dinsdag 22

De schat van je leven … reminiscentie

vrijdag 18

Fotonkoor

April
woensdag 6

Lenteviering

om 19.30 uur

vrijdag 15

Fotonkoor

5 euro

zaterdag 23

Feest 5 jaar Fotonkoor

Mei
Camino

Mantelzorgers die graag deelnemen aan deze
avond maar bezorgd zijn om de opvang van hun
familielid thuis, kunnen een beroep doen op
Camino, de vrijwilligerswerking van Familiezorg
West-Vlaanderen vzw gespecialiseerd in thuisoppas
en assistentie bij personen met dementie.
Een vrijwilliger kan thuis zorgend aanwezig zijn.
Neem voor meer informatie gerust contact op met
Foton.

woensdag 4

Muzieknamiddag: harp

vrijdag 20

Fotonkoor

Juni
woensdag 1

Muzieknamiddag: cello en gitaar

vrijdag 17

Fotonkoor

Juli
woensdag 6

Muzieknamiddag: zang en muzikale
begeleiding

