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MUSEA
BRUGGE

MEMORABEL

Rondleidingen voor mensen met dementie
Op kunst beleven staat geen leeftijd, het
spreekt mensen aan over talen en culturen
heen. Kunst verwoordt waar taal soms te kort
schiet, maar ontroert ook en verbindt.

Foton, het regionaal
expertisecentrum voor dementie
en een initiatief van Familiezorg
West-Vlaandren vzw en
Musea Brugge stellen u graag
MEMORABEL voor:
een begeleid museumbezoek en
kunstbeleving voor mensen met
dementie.
Speciaal opgeleide gidsen
nemen u mee in Brugse musea,
met een op maat gemaakte
rondleiding die bedoeld is
om samen ongedwongen te
genieten van kunst en erfgoed.
Heeft u interesse, schrijf u dan
in voor een vaste rondleiding of
boek een begeleid bezoek op
een datum die uw groep het
beste past.
-

PRAKTISCH
-

WIE personen met dementie en hun
mantelzorgers/begeleiders
WAT kunstbeleving onder begeleiding
van een gids
Beschikbare talen: Nederlands
LOCATIES
Sint-Janshospitaal en Museum
Onze-Lieve-Vrouw ter Potterie
WANNEER
Instaprondleidingen op maat
voor duo’s (persoon met dementie
en zijn/haar begeleider) Eén
donderdag in de maand telkens
van 14u30 tot 15u30.
2018
In Museum Onze-Lieve-Vrouw ter
Potterie, Potterierei 79B:
15 maart, 17 mei, 19 juli en 13
september 2018.
In het Sint-Janshospitaal,
Mariastraat 38: 19 april, 14 juni,
23 augustus en 18 oktober 2018
Rondleidingen op aanvraag
op datum naar keuze, behalve
op maandag. Voor groepen
van maximum 12 personen,
hulpverleners niet meegerekend.
DUUR 1 uur

PRIJS
Instaprondleidingen of rondleiding op
aanvraag: 12 euro per duo (persoon met
dementie & begeleider) ter plaatse te
betalen.
In dit pakket zijn toegangsticket,
rondleiding met gids en begeleiding
door een vrijwilliger van de Vrienden van
Musea Brugge inbegrepen.
INFO EN RESERVATIE
musea.reservatie@brugge.be
of telefonisch op 050 44 87 43 tijdens
kantooruren.
EXTRA
Sint-Janshospitaal (Mariastraat 38):
Er is een betalende parking achter
het museum die te bereiken is via
Zonnekemeers. In het museum zijn
vouwstoeltjes zonder rugleuning en een
lift aanwezig.
Museum Onze-Lieve-Vrouw ter Potterie
(Potterierei 79B)
Er is een betalende parking nabij
het museum bereikbaar via de
Peterseliestraat.
In het museum zijn vouwstoeltjes
aanwezig.

www.familiezorg-wvl.be

