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geschiedenis van België 

 

 

 

Rondschrijven nr. 1       25 april 2018 
 

 

Mevrouw, 

Mejuffrouw, 

Mijnheer, 

 

Het 11de Congres van de Association des Cercles francophones d’histoire et d’archéologie de 

Belgique, meteen het 58ste Congres van de Federatie van de Kringen voor oudheidkunde en 

geschiedenis van België, zal in Doornik plaatsvinden van donderdag 20 augustus tot en met 

zondag 23 augustus 2020. 

 

Dit Congres in Wallonie picarde wordt georganiseerd door drie voor deze gelegenheid 

verenigde Henegouwse kringen : de Cercle royal d’histoire et d’archéologie d’Ath et de la 

région, de Société d’histoire de Mouscron et de la région en de Société royale d’histoire et 

d’archéologie de Tournai. Bovendien zal Hannonia. Centre d’information et de contact des 

cercles d’histoire, d’archéologie et de folklore du Hainaut zijn medewerking verlenen. De 

werkzaamheden worden verspreid over verschillende afdelingen, waarvan de lijst in het 

rondschrijven nr. 2 meegedeeld zal worden. U vindt in bijlage de samenstelling van de 

organiserend en wetenschappelijke comités. 

 

Wij hebben het genoegen u op dit Congres uit te nodigen en om er eventueel een lezing voor 

te stellen. Het wetenschappelijk comité zal deze opnemen in het programma van één van de 

afdelingen. Uw voorstel kan zowel archeologie, geschiedenis, kunstgeschiedenis, erfgoed, 

volkskunde betreffen. De voorgestelde onderwerpen zijn niet tot het grongebied van België 

beperkt. 

 

Wij hopen u daar te mogen ontmoeten. 

 

 

De Secretaris generaal      De Voorzitter 

Adrien DUPONT       Claude DEPAUW 
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PROGRAMMA 

 

Datum 
Voormiddag 

9 tot 12 u 

Namiddag 

14 tot 18 u 
Avond 

Donderdag 20 

Onthaal van de congressisten 

 

Openingszitting 

Werkvergaderingen Culturele activiteiten 

Vrijdag 21 Werkvergaderingen Uitstap Culturele activiteiten 

Zaterdag 22 Werkvergaderingen 

Werkvergaderingen 

 

Slotzitting 

Slotbanket 

Zondag 23 Uitstappen  

 

INSCHRIJVINGSRECHT (Boekdeel 1 van de Akten inbegrepen) 

 

Het inschrijvingsrecht bedraagt 40 € voor alle deelnemers (organisatoren en sprekers 

inbegrepen) en 25 € voor studenten en werkzoekenden. 

 

Bij de aanvang van het Congres ontvangt elke deelnemer het boekdeel 1 van de Akten. Dit 

boek bevat het programma en de samenvattingen van de lezingen. Hij krijgt eveneens 

toeristische en culturele documentatie bettreffende de manifestaties tijdens het Congres 

georganiseerd. 

 

De deelnemers krijgen ook de mogelijkheid om in te tekenen op de boekdelen van de Akten. 

Die zullen de teksten van de lezingen bevatten die tijdens het Congres voorgelegd werden. 

 

De kostprijzen voor de Akten, en voor het slotbanket van zaterdag 22 augustus en voor de 

uitstappen van 21 en 23 augustus worden later bepaald. 

 

LEZINGEN 

 

De deelnemers die een lezing wensen te houden, worden verzocht zich vóór 31 december 

2018 op het hieronder adres, bij het wetenschappelijke comité aan te melden. Aan elke 

spreker zal worden gevraagd vóór 31 maart 2019 een samenvatting van zijn bijdrage (15 tot 

30 getikte lijnen) op te sturen. Indien de inschrijving niet wordt bevestigd door het opsturen 

van een samenvatting vóór de vastgelegde datum, dan wordt deze automatisch geschrapt. De 

werkzaamheden van elke afdeling zullen worden begeleid door een bureau samengesteld uit 

een voorzitter, één of twee ondervoorzitter(s) en een secretaris. 

 

De lezingen zullen de duur van 20 minuten niet overschrijden. De taalkeuze is vrij (Frans, 

Nederlands, Duits); het Frans is de voertaal van het Congres. 
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MANIFESTATIES 

Het programma van alle culturele activiteiten georganiseerd ter gelegenheid van dit Congres 

zullen we kenbaar maken in latere rondzendbrieven. Deze activiteiten zullen zowel te Doornik 

als te Aat, te Moeskroen en te Lessen plaatsvinden. 

 

INSCHRIJVINGEN - INLICHTINGEN 

 

De mensen die aan het Congres deelnemen wensen, kenbaar maken door het terugsturen van 

het hierbij ingesloten inschrijvingsformulier of via de website zullen : 

www.congreswapi2020.be 

 

Gegevens van wetenschappelijke aard kan u bij de afdelingscommissies verkrijgen. 

 

Bijkomende informatie aangaande overnachting, restaurants, enz., wordt in de komende 

maanden verstrekt aan personen die hun wens om aan het Congres deel te nemen. 

 

Het algemeen secretariaat van het Congres verschaft u alle inlichtingen en antwoorden op 

vragen van algemene aard, zoals het gratis bestellen van rondzendbrieven voor verspreiding : 

 

CONGRES WALLONIE PICARDE – TOURNAI 2020 

De Heer Adrien DUPONT, Secrétaire général 

Boulevard du Château, 16, 7800 ATH (België) 

E-mail : info@congreswapi2020.be – website : www.congreswapi2020.be  
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Comité organisateur 
 

Président : 

M. Claude DEPAUW 

 

Vice-présidents : 

M. Bernard DESMAELE 

M. Jean-Pierre DUCASTELLE 

 

 

 

Secrétaire général : 

M. Adrien DUPONT 

 

Secrétaire général adjoint : 

M. Florian MARIAGE 

 

Trésorier : 

M. Jean-Paul HOYOIS 

 

Trésorier adjoint : 

M. Laurent HONNORÉ 

 

Membres : 

M. Raymond BOMMEREZ 

Mme Mélanie COISNE 

M. Léo COLPAERT 

M. Renaud GAHIDE 

Mme Romy GOUVERNEUR 

M. Willy JANSSENS 

M. Sébastien MORANCÉ 

Mme Meggie VANDEKASTEELE 

 

 

 

Comité scientifique 
 

Président : 

M. Jean-Marie CAUCHIES 

 

Vice-présidents : 

M. Jean-Marie DUVOSQUEL 

Mme Monique 

MAILLARD-LUYPAERT 

M. Laurent VERSLYPE 

 

Secrétaire : 

M. Adrien DUPONT 

 

Membres : 

Mme Karine BAUSIER 

M. Jean BOURGEOIS 

M. Christian CANNUYER 

Mme Isabelle DERAMAIX 

M. Michel de WAHA 

M. Philippe DESMETTE 

M. Alain DIERKENS 

M. Philippe GUIGNET 

M. Yves JUNOT 

M. Fabrice MAERTEN 

M. Pierre-Jean NIEBES 

M. Ludovic NYS 

Mme Isabelle PARMENTIER 

M. Hérold PETTIAU 

M. René PLISNIER 

M. Pierre TILLY 

 


