
 

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 Kopje Troost, Biskajersplein 2, 8000 Brugge 

Wanneer 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 17.30 uur.  

 

Biskajersplein 2, 8000 Brugge 

 050 44 67 93  

 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 01/07/2015 

 

 

  

foton 

 
 

heet u hartelijk welkom op de 

 

 

ontmoetingsmomenten 
 

voor personen met dementie, 

hun familie en sympathisanten 

 

 
van september tot december 2015 

in Brugge 

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. 
 

Programma  

2 september 2015 Gerrit Jalet  

(piano en accordeon) 

7 oktober 2015 Bezoek aan het concertgebouw  

2 december 2015 Edmond en Martin 
 

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 
 

 

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 pianisten Paul 

en Filip Kindt wekken de muziek en de vreugde in ieder van ons. 
 

Waar Fotonhuis, Biskajersplein 2, 8000 Brugge 
 

Wanneer vrijdagen 18 september, 16 oktober, 20 november, 

18 december 2015 

  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 
 

 

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 4 november 2015 

 woensdag 18 december 2015 (koor én 

seizoensviering) 
 

Viering van 14.30 tot 15.30 uur 

  ontmoeting en gesprek vanaf 14 uur en na de 

viering 
 

Bijdrage 2 euro 

 



 

Ontmoetingsgroep voor personen met 

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. Dit kan leiden tot verdriet, schaamte, 

kwaadheid en angst.   

 

Mensen met dementie zijn zich bewust van deze gevoelens en 

van wat zich in hun hoofd, lichaam en omgeving afspeelt.  

Zij lijden daar onder. Ze houden graag zo lang mogelijk de greep 

op hun eigen leven. Ervaringen uitwisselen met lotgenoten kan 

hierbij helpen.   

 

De ontmoetingsgroep van Foton 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. 

 

 

Waar Fotonhuis, Biskajersplein 2, 8000 Brugge 
 

Wanneer Voor meer informatie kan u contact opnemen met 

het Fotonhuis:  050 44 67 93. 
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Waar Fotonhuis, Biskajersplein 2, 8000 Brugge 
 

Wanneer Voor meer informatie kan u contact opnemen met 

het Fotonhuis:  050 44 67 93. 



 

Programma september – december 2015 
 

September 

woensdag 2 
Gerrit Jalet 

(piano en accordeon) 

vrijdag 18 fotonkoor 

Oktober 

woensdag 7 Bezoek aan het concertgebouw 

  

vrijdag 16 fotonkoor 

November  

woensdag 4 seizoensviering 

vrijdag 20 fotonkoor 

December  

woensdag 2 Edmond en Martin 

vrijdag 18 fotonkoor en kerstviering 
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