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Nieuwsbrief Herfst 2019

Beste Montanuslid en Sympathisanten,

Graag uw aandacht voor de Herfsteditie van de Nieuwsbrief Montanus

Inhoud:
Lidgeld
Tijdingen Montanus 2019
Herfstsymposium 10 november 2019
Volgende symposia:
- voorjaarsmeeting
- 1 mei 2020 thema ‘Bloed
Nieuwe medisch-historische boeken…

1

Vernieuwing Lidgeld Montanus 2019 -2020

Het lidgeld MONTANUS vzw, werkjaar 2019-2020 blijft onveranderd op € 25,
Tijdingen inbegrepen.
Wie de Tijdingen 2019 wil toegestuurd krijgen betaald 25 + 5 € verzendingskosten
= 30€)

Gelieve dit bedrag te storten op rekening (IBAN BE 34 3630 3898 9390 / BIC
BBRUBEBB ) van Montanus vzw.
Vergeet niet bij storting uw juist adres te vermelden en uw mailadres
Indien nog niet betaald….dringend reageren!

Bezoek !
De Nederlandse Vereniging voor Heelkunde komt naar Brugge van 11 tot
13 oktober 2019.
Montanus vzw biedt hen een symposium aan op zaterdag 12 oktober in het hotel
Casselberg.
- "850 jaar ziekenzorg in Brugge" "Barmhartig Brugge" – Dr William De Groote
-

‘De groepsportretten van de Brugse chirurgijnen’ – prof em dr Marc Muls

- “Ambachtelijke geneeskunde in de late Middeleeuwen en de Renaissance te
Brugge.”– Over chirurgyns, barbiers, tandentrekkers, steensnijders, staarstekers,
vroedvrouwen, kwakzalvers… en nog iets meer!” - Dr Johan Mattelaer
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Herfstsymposium

- zondag 10 november 2019

Opgelet: Het symposium gaat uitzonderlijk door op 10 november !!!!
Locatie : Vriendenzaal van de Musea, Groeninge, 8000 Brugge om 10.00 u stipt

Programma : 2 lezingen

‘100 jaar verpleegkundig onderwijs in Brugge – de
geschiedenis van de verpleegzorg’
Dr William De Groote en Ludo Meulebrouck
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'Het genetisch geheugen van Vlaanderen'
prof Maarten Larmuseau (KUL), prof genetische genealogie en populatiegenetica
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Tijdingen 2019
Naar goede gewoonte zullen de Tijdingen 2019 gratis ter beschkking liggen van de
leden in orde met hun lidgeld 2019-2020 op het Herfstsymposium, 10 november
2019..
Wie ze opgestuurd wil krijgen (juist adres vermelden!) betaald bij zijn lidgeld (25€),
5€ extra voor verzending (30€)

Voorjaarsmeeting 15 februari 2020
Enkel voor leden

Lokatie : De Pelikaan, SFX – St Jansziekenhuis, Woensdagmarkt, 8000 Brugge
Programma in volgende editie
Na de lezingen biedt Montanus vzw een receptie aan haar leden
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Lentesymposium vrijdag 1 mei 2020
Thema

: ‘Bloed’

Prof em Marc Bogaerts komt de geschiedenis van het ‘Bloed ‘ toelichten.
In de lente 2019 verscheen bij Lannoo, zijn boek ‘Bloed’, een geschiedenis.
Het verhaalt over de primitieve, religieuze en wetenschappelijke geschiedenis van
het bloed in al zijn aspekten.
Uiteraard zal de geschiedenis van het Heilig Bloed in Brugge ook aan bod komen!
Het volledige programma en sprekers zal te vinden zijn in de volgende Nieuwsbrief.
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Medisch- historische boeken -

Vives Brugge geeft naar aanleiding van viering in 2018 van 200 jaar vroedkunde in
Brugge en 100 jaar verpleegkundig onderwijs een boek uit
.

Auteurs: William De Groote, Nancy Boucquez en Ludo Meulebrouck

uitgegeven door VIVES Brugge
Prijs via VIVES 20 €.

voorstelling van het boek op 18 oktober in VIVES.
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Aandacht !!!

mailadres

Wij communiceren uitsluitend via e-mail en via de website www.montanusbrugge.be
Daarom verzoeken wij u veranderingen van e-mailadres (of andere contactinfo)
altijd door te geven aan de secretaris.

met genegen groeten,

Dr William De Groote
voorzitter

Dr Michel Deruyttere
secretaris
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