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Beste Montanusvriend en vriendin en Sympathisanten,

Conservator in het Hospitaalmuseum Brugge
Sinds septemberi 2015 heeft het Hospitaalmuseum Oud St Jan, een nieuwe conservator. De
heer Ruud Priem is kunsthistoricus en was voordien actief in het Catharijneconvent in
Utrecht.
Montanus vzw wenst hem alle succes in zijn nieuwe functie en hoopt op een positieve
samenwerking in de verder uitbouw van dit schitterend Brugs medischhistorisch museum.

Herfstsymposium Montanus 11 november 2015
“800 jaar ziekenzorg en devotie in OnzeLieveVrouw van de Potterie te
Brugge”
Dit symposium gaat zoals gewoonlijk door in samenwerking met de Vrienden van de Musea
en nu uitzonderlijk ook met de Confrérie van OnzeLieveVrouw van de Potterie, die reeds
een feestviering met concert heeft op 10 november. Hun programma kan u terugvinden op de
website.
Op dit symposium ontvangen de leden van Montanus. ook de “Tijdingen Montanus 2015”, die
de teksten bevat van ons lentesymposium 2015, “Napoleon en de krijgsgeneeskunde
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Sprekers


Paul Trio, prof.dr KUL , " Het hospitaal van OnzeLieveVrouw van de Potterie als
voorbeeld van de ontwikkeling van de middeleeuwse armen en ziekenzorg".



Ludo Meulebrouck, werkgroep Montanus vzw ‘Virtuele en visuele rondleidng op
ontdekking mooiste kunstschatten in museum, kerk en klooster van OLV Potterie’



Thierry Appelboom, prof dr ULB, “Les goutteux célèbres”, een kijk op de
reumatologie



Dirk Vanclooster, dir. Abdijmuseum Ten Duinen Koksijde, “ Het onderzoek op de
reliek van de zalige Idesbald in OLV Potterie”.

Opgelet voor de locatie:
Dit symposium gaat door in de kapel van OLV de Potterie, Potterierei, 8000 Brugge.
Op tijd komen is de boodschap, gezien ook belangstelling van de Vrienden van de Musea en
de lokale Confrerie.
Meer info over het concert georganiseerd door de Confrerie van OnzeLieveVrouw van
de Potterie kan u terugvinden op de website https://sites.google.com/site/potteriebrugge/
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Lidgeld Montanus 20152016
U ontving reeds een uitnodiging voor vernieuwing van uw lidgeld voor het nieuwe werkjaar
20122016. Indien nog niet gebeurd, doe dit vandaag. Hierdoor verlicht u het werk van onze
penningmeester op 11/11 en krijgt u onmiddellijk de Tijdingen Montanus 2015 mee.

Tentoonstellingen

Wat zegt u… ?
Unieke collectie hoorapparaten uit de 19e eeuw
Curator: prof em Luc Calliauw, ondervoorzitter Montanus vzw

In het’Museum voor geneeskunde’, Campus Erasmus, Brussel
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Kunst in ‘tklein: exlibristentoonstelling
Van 8/10 tot 14/11 in Ieper
In de kathedraal en bibliotheek van Ieper stelt ons Montanuslid, dr Dirk Mattelaer uit Tielt
een deel van zijn uitgebreide verzameling ex librissen voor. Een aanrader!
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Op de leestafel …
Ziekte en zorg in de Kempen
een boek rond de 19eeeuwse geneesheer Renier Snieders .
Dit boek is een gedetailleerde studie van de ellende, ziekte en het leed in het 19deeeuwse
Turnhout en de Kempen door de ogen van Renier Snieders, geneesheer, ambtenaar en
schrijver .
De lanceerprijs (€25 ipv € 30 tem 31/12) met gratis verzending bij bestelling van dit boek bij
uitgeverij Brepols. Alle verdere informatie omtrent dit boek kan u terugvinden op:
http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS97825035650571
Verschijnt eerste helft november 2015

Noteer de datum het Herfstsymposium
Veel leesplezier!
Dr William De Groote, voorzitter

Dr Michel Deruyttere, secretaris
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