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Nieuwsbrief Herfst/Winter 2013

Beste Montanusvriend en -vriendin en Sympathisanten,

Het Montanus vzw offensief is volop aan de gang ! We naderen de eindstreep op 9/11/2013
We rukken op naar de 300 inschrijvingen voor Geneeskunde en WO I
Ziehier enkele praktische richtlijnen voor een vlot verloop van ons Herfstsymposium 2013
Onthaal:
De deuren van Vives (vroeger KHBO) gaan open om 8.00 uur.
Meldt u aan de balie, met alfabetische rangschikking, waar u opgewacht wordt door onze
charmante dames, die u na aanmelding, uw naambadge en klever op naam zullen
overhandigen, om hiermee u zelf kenbaar te maken bij de andere congressisten en ook uw
congreszak te personaliseren.
Last-minute inschrijvingen:Wie nog niet ingeschreven is voor het symposium kan zich aan de
afzonderlijke balie ‘Inschrijvingen’ bij penningmeester Frans Patou. Voor deze last-minute
inschrijving betaalt u 5 € extra.
Gezien de zeer talrijke opkomst, is het wenselijk dat u, wil u een goede plaats bemachtigen,
zich tijdig naar het auditorium Vives begeeft en uw plaats inneemt.
Om 9.00 uur stipt begint het Herfstsymposium. De deuren vooraan het auditorium worden
gesloten, zodat laatkomers alleen langs de zijdeuren het auditorium binnen kunnen.
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Tijdingen 2013
De leden Montanus vzw, 2013-2014, kunnen tijdens de koffiepauze om 10.30 uur hun
exemplaar afhalen aan de balies (alfabetisch). De leden krijgen de Tijdingen en een cd met het
fotomateriaal van de tentoonstelling ‘Van chirurgijns tot pestheiligen’ van 2011-12.
Wie zich nog wil inschrijven als nieuw lid Montanus kan zich aanbieden aan de speciale balie
bij de penningmeester. Na inschrijven (adres, e-mail) en contant betalen krijgt onmiddellijk de
Tijdingen met cd.
Na het symposium worden geen cd’s meer uitgereikt .

Lunch
Broodjesmaaltijd met niet alcoholische dranken wordt geserveerd in de refter (inbegrepen in
het inschrijvingsgeld symposium).
Afhalen Tijdingen kan tijdens lunchpauze, evenals zich lid maken Montanus vzw 2013-2014
aan de balies.

Hoe VIVES bereiken?
Adres: Katholieke Hogeschool Vives, Campus Brugge, Xaverianenstraat 10, 8200 St
Michiels-Brugge
Er is ruime parking - gratis
Toegangsweg komende van richting Gent, Kortrijk, Westkust, Oostende:
Neem E4O, afrit 8 – expresweg tot onder eerste tunnel en volg dan de borden ‘Vives
hogeschool’

Toegangsweg komende van St Andries, St Michiels, Oostkust:
Rijden tot rondpunt Astridlaan, net voorbij afrit, wijzerplaten ‘Vives hogeschool’ volgen
Fietsers: ruime overdekte fietsstallingen op binnenkoer

met genegen groeten en tot 9/11
Dr William De Groote
voorzitter

Dr Michel Deruyttere
secretaris
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