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Nieuwsbrief Najaar 2018

Beste Montanuslid en Sympathisanten,

Terugblik op het Lustrumjaar 2017-2018
Het werkjaar 2017-2018 is voorbij. Een mooi Lustrumjaar.
25 jaar Montanus vzw werd gevierd door onze leden, sympathisanten en het bestuur.
Wij blikken met fierheid terug op al onze activiteiten.
Dit lustrumjaar werd officieel geopend op 9 november 2017 met een Academische
Zitting in het Hof Bladelin, Naaldenstraat, Brugge. Na een schets van 25 jaar
Montanus-werking door voorzitter dr William De Groote, volgde een historisch
overzicht over Pieter Bladelin in zijn tijdskader, door dr Noël Geernaert, erehoofdarchivaris stad Brugge. Hierna volgde een feestelijk en heerlijk wandelbuffet in
de salons De Medici.
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Het Herfstsymposium op 11 november 2017 was een voltreffer. Een dagsymposium,
in de grote aula van Vives, over ‘850 jaar ziekenzorg in Brugge’.
In vier sessies werden 850 jaar ziekenzorg in Brugge geschetst. De geschiedenis
van Brugse zorginstellingen, de zorg voor de “vergetenen” in Brugge
(blinden/wezen/bejaarden/ …..), Ziekenzorg in de Nieuwste Tijd. Het druk bijgewoond
symposium werd afgesloten met een Lustrum-receptie.
Op 3 maart was er voor de Montanusleden, de ‘Voorjaarsmeeting’ in SFX,
Woensdagmarkt met thema ‘Artsen in de Taalstrijd’. Dokter Eugeen Van
Steenkiste, ‘godsche kalote’ en taalstrijder in het 19de-eeuwse Brugge evenals prof
Frans Daels en de taalstrijd in Gent werden voorgesteld. Dit werd gevolgd door een
receptie, sterk geapprecieerd door onze leden.

Vernieuwing Lidgeld Montanus 2018-2019
Septembermaand is tijd om uw lidgeld te vernieuwen. Ook voor dit nieuwe werkjaar
blijft het lidgeld behouden op 25 euro.
Stort vandaag 25 € storten op rekening Montanus, BE 34 3630 3898 9390, met
vermelding naam, adres, mailadres. Indien u de Tijdingen wil toegestuurd krijgen
betaald u 25 +5 euro verzendingskosten (30 €)
Vergeet niet eventuele adreswijziging of verandering mailadres mee te delen aan
de secretaris.

Herfstsymposium 11 november 2018
Dr Bert Gevaert: Vives – “Juan Luis Vives (1493-1540): vader van het OCMW”
Dhr Bart Demuynck “ De armendokters van het Bureel van Weldadigheid”
Dr Albert Clarysse presenteert zijn mémoires “Dr Albert Clarysse –
ongecensureerd”– YouTube interview met Michel Deruyttere –
Dr Johan Boelaert: “Ziekten bij de Bourgondische vorsten”
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Reserveer reeds volgende data in uw agenda:

Voorjaarsmeeting 23 februari 2019

– enkel voor leden en hun partner

Zaal de Pelikaan, Woensdagmarkt (SFX)
Programma /lezingen : cfr volgende editie !
De meeting wordt gevolgd door een receptie

Lentesymposium 1 mei 2019
Het thema (Spaanse griep ?) en het programma verschijnen in een volgende editie
van de Nieuwsbrief !
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Tentoonstellingen…. Het bezoeken waard !
Dr Dirk Mattelaer, Tielt, lid van Montanus vzw, stelt een deel van zijn Ex-Libris
verzameling te toon ! Deze bevat talrijke ex-libris van medici !

“Ex librissen, grote kunst op klein formaat”
21 September tot 27 oktober 2018
Lezing ‘ex libris als verzamel en kunstobject’ – woensdag 17 oktober 2018-09-12
Locatie: bibliotheek Oostkamp, Kapellestraat 19,
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Fototentoonstelling 50 jaar Fotoclub Studio Brugge 1
Fotoclub Studio Brugge 1, een Brugse socio-culturele vereniging, deelt met fierheid
Montanus vzw terecht mede dat ze nu een Koninklijke Vereniging is geworden.
Proficiat !
Montanus vzw is halfweg om deze titel te krijgen!
Onze leden zijn welkom op hun tentoonstelling in het Meersenhuis.

Ongetwijfeld een aanrader!

Medisch – historische publicaties
Boeken van Montanusleden
De leden van, en de Werkgroep Montanus publiceren regelmatig over medischhistorische thema’s. Om op de hoogte te blijven hiervan is het best de website
Montanus vzw regelmatig te raadplegen. In de rubriek Boeken van Montanusleden
vindt u een uitgebreide keuze. Soms nuttig te raadplegen als u een geschenk moet
geven!

Mémoires dr Albert Clarysse
Kortelings publiceert collega Dr Albert Clarysse (°1936) zijn memoires!. Zij worden
officieel voorgesteld op 11 november, tijdens het Herfstsymposium 2018. Een
ongezouten terugblik op zijn jeugdjaren, zijn medische studies en specialisatie tot
canceroloog in de Verenigde Staten. De terugkeer naar België, en zijn vestiging in
het St Janshospitaal Brugge ging niet zonder slag of stoot. Een ongezouten terugblik
op, een stuk Brugse medische geschiedenis.
Meer hierover in zijn boek en tijdens de voorstelling op 11/11/2018.
In de Voorjaarsmeeting op 23 februari 2019 zal Dr A. Clarysse een lezing geven
“Een terugblik op 40 jaar medische oncologie in Brugge en België”.
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Gemeentepolitiek in zicht….
Beste Dames en Heren, politici…. Wat verwacht Montanus vzw van u tijdens uw mandaat?
Pamflet van onze Voorzitter !

De voorzitter, secretaris en leden van de Werkgroep Montanus nodigen u van
harte uit op deze aktiviteiten,
met genegen groeten,

Dr William De Groote
voorzitter

Dr Michel Deruyttere
secretaris
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