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Nieuwsbrief Zomer 2015

Beste Montanusvriend en -vriendin en Sympathisanten,

In deze heerlijke zomer kunnen we het niet nalaten u toch al een en ander over onze
toekomstige plannen te onthullen . U kan data nu reeds noteren. Uiteraard krijgt u nog
uitnodigingen.
Thomas Montanus heeft terug zijn intrek genomen in het Oud St Jan
Sedert 25 april 2015 heeft onze ’patroon’ zijn verdiende plaats op de binnenkoer van het
historische ‘Oud St Jan’ te Brugge. Het beeld werd plechtig op Erfgoeddag 2015, na een
academische zitting in de Vriendenzaal van de Musea, ingehuldigd door burgemeester Renaat
Landuyt, William De Groote voorzitter, de Werkgroep Montanus, alsook talrijke leden en de
kunstenaar Jan Tamsin uit Stuivekenskerke.
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Herfstsymposium Montanus 11 november 2015

“800 jaar ziekenzorg en devotie in Onze-Lieve-Vrouw 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 Onze-Lieve-Vrouw van de Potterie, die reeds
een feestviering met concert heeft op 10 november. Hun programma kan u terugvinden op de
website.

Sprekers
-

Paul Trio, prof.dr KUL , " Het hospitaal van Onze-Lieve-Vrouw 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”.
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Meer info over het concert georganiseerd door de Confrerie van Onze-Lieve-Vrouw van de
Potterie kan u terugvinden op de website https://sites.google.com/site/potteriebrugge/
De uitnodiging voor Herfstsymposium Montanus 2015 volgt kortelings

Tentoonstellingen
Twee boeiende tentoonstellingen vragen uw aandacht

-

Medicus – Der Arzt im römischen Köln
Tot 1 november 2015 in Römisch-Germanisches Museum, Keulen
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-

Wat zegt u… ?
Unieke collectie hoorapparaten uit de 19e eeuw
Curator: prof em Luc Calliauw, ondervoorzitter Montanus vzw
Museum voor de geneeskunde- campus Erasmus - Brussel

met onze vriendelijke groeten,

Dr William De Groote, voorzitter

Dr Michel Deruyttere, secretaris
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