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Pop up Europa 
Breng Europa naar jouw gemeente 
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Pop up Europa

Europa is dichterbij dan je denkt. Het begint 

met jou, in je eigen huis en in je eigen 

gemeente. Met Pop up Europa brengt de 

provincie Antwerpen de Europese Unie tot 

bij de burger. Gemeenten zijn hierbij onze 

geprivilegieerde partner omdat ze het dichtst 

bij de burger staan.

Hoe? Door een aanbod op maat en met 

activiteiten voor iedereen, rekening houdend 

met de dynamiek van jouw gemeente.  

De invulling van het programma doen we 

dan ook samen. We informeren over Europa, 

gaan in dialoog en geven les. Het programma 

is gevarieerd en we proberen aan te sluiten 

bij activiteiten die er al zijn. Alle activiteiten 

verschijnen op www.popupeuropa.be.

In deze brochure vind je een korte 

omschrijving van elke activiteit, alsook 

informatie over de taakverdeling en 

technische informatie (afmetingen materialen, 

zaalbenodigdheden, …). 

Ik kijk dan ook uit naar de mooie programma`s 

die we samen kunnen ontwikkelen om Europa 

dichter bij de burger te brengen. 

Kathleen Helsen,  

gedeputeerde voor Europese samenwerking
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Hoe werkt Pop up Europa?

Pop up Europa start met een 

kennismakingsgesprek waarbij we het 

programma voorstellen en de mogelijkheden 

in jouw gemeente overlopen. Idealiter betrek je 

de bib, de dienst cultuur en/of vrije tijd, en de 

dienst onderwijs bij dit gesprek.

Na dit kennismakingsgesprek beslis je of je 

wil meedoen. Om het draagvlak intern te 

vergroten, informeer je het college of de 

gemeenteraad hierover.

Voorzie ook een aanspreekpunt binnen je 

bestuur. Deze persoon houdt het overzicht van 

het hele programma bij. Overleggen gebeurt 

telefonisch of de provincie komt langs ter 

plaatse.

Naast de gemeentelijke diensten proberen we 

telkens lokale verenigingen en organisaties te 

betrekken. Verenigingen hebben een grote 

lokale verankering en kunnen bijdragen aan het 

draagvlak en de promotie van het programma. 

Onder “Inspirerende activiteiten” achteraan 

in deze brochure, vind je voorbeelden van 

succesvolle samenwerkingen.

“ Pop up Europa is een uniek 
project. Het biedt je gemeente 
kansen om niet alleen je 
burgers, maar bijvoorbeeld ook 
je personeelsleden kennis te 
laten maken met Europa op tal 
van verschillende manieren.” 

– Martine Eelen, deskundige jeugd en 

mondiaal beleid Malle
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Hoe werkt Pop up Europa?

Kosten 
Pop up Europa is gratis. We verwachten van 

de gemeente dat er zalen of lokalen zijn voor 

de activiteiten met eventueel een technieker 

en dat Pop up Europa een plaatsje krijgt in de 

gemeentelijke communicatiekanalen. 

Looptijd
Een Pop up loopt minimaal twee tot 

maximaal zes weken. 
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Tentoonstelling
Een kleine en compacte tentoonstelling die de voorbijganger lokt 

om eens kennis te maken met Europa. De inhoud van de tentoonstelling 

bestaat uit vier pijlers:

 Geschiedenis en werking van de EU

 Europa in je buurt 

 Actualiteit

 Jouw stem telt

Taken gemeente Taken provincie 

Ruimte van minimaal 3x3 meter, een 

stroomaansluiting en een internetpunt (voor 

UTP-kabel) voorzien 

Leveren en op- en afbouwen tentoonstelling

Ondertekening van het ontleningsdocument 

door de bibliothecaris 

Ontleningsdocument bezorgen aan 

bibliothecaris

Toezicht voor de ruimte met de tentoonstelling

EUROPA IN DE BIB
De bib is als centrale plek een ideale locatie om 
Europa in jouw gemeente te brengen.
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Lezing auteur

De bib is de ideale locatie om een auteur aan het woord te laten. Deze auteurs schoven al eens aan 

tijdens Pop up Europa: Stefan Blommaert (De eeuw van Xi), Hendrik Vos & Rob Heirbaut (Europa 

in woelig water) en Jan Leyers (Allah in Europa).

Taken gemeente Taken provincie 

Ruimte met bijbehorende techniek (bv: micro, 

scherm...) voorzien

Auteur contacteren en vergoeden 

Klaarzetten en opruimen van de ruimte Flyer op A5-formaat + poster op A3-formaat 

voor promotie voorzien 

Registratie deelnemers

Promotie via gemeentelijke 

communicatiekanalen (nieuwsbrieven, 

infozuilen, posterlocaties, Facebook...)
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Decoratiemateriaal
Elke bib krijgt een decoratiepakket om de bib tijdens Pop up Europa een Europees tintje te geven. 

Inhoud pakket: 

 Vlaggetjeslijnen van de lidstaten

 Vlaggen van de EU en van de lidstaten in verschillende formaten

 Grote kaart van de EU (3m breed en 30 cm diep)

 Ballonnen

Taken gemeente Taken provincie 

Bib aankleden Decoratiemateriaal aanleveren

Decoratiemateriaal opruimen Grote kaart van de EU opzetten 
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Kinderactiviteiten
Voor de kindjes is er een kleurplaat van de mythe van Europa en de stier. Dit is een Griekse mythe 

over het ontstaan van Europa. In ruil voor het maken van de kleurplaat krijgen de kinderen een klein 

cadeautje. 

Ontdek meer over de EU door een interactieve stand over de Europese wetten: “Zoek de 12 

verschillen”. Hoe zou ons land zijn mocht het nooit zijn toegetreden tot de EU? Ook geschikt voor 

volwassenen. De afmeting van de stand “Zoek de 12 verschillen” is 3m breed en 30 cm diep.

Taken gemeente Taken provincie 

De kleurplatenactie promoten en opvolgen Kleurplaten en cadeaus leveren 

De stand “Zoek de 12 verschillen” opzetten

“ Pop up Europa geeft jong en oud de 
mogelijkheid om op een aangename manier 
kennis te maken met het begrip “Europa”. Het 
is ook belangrijk dat we de burgers duidelijk 
maken dat Europa in ons dagelijks leven een 
veel belangrijkere rol speelt dan men denkt.”  

– Eric Verbist, schepen Heist-op-den-berg
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Lezingen en panelgesprekken
De provincie Antwerpen heeft een groot netwerk van sprekers. Denk aan sprekers zoals Herman 

Van Rompuy, Phil Hogan (Europees Commissaris voor landbouw), Professor Hendrik Vos en Jan 

Hoogmartens (Belgisch EU-ambassadeur), maar ook moderatoren zoals de journalisten Marc Van 

de Looverbosch en Rob Heirbaut, presentatrice Francesca Vanthielen en professor Peter Bursens 

(Universiteit Antwerpen). 

EUROPESE CULTUUR  
EN POLITIEK
Ontdek het aanbod sprekers, films en wedstrijden.

“We mochten een aantal prominente 
sprekers, zoals de EU-Commissaris 

voor landbouw, verwelkomen in 
Wuustwezel die druk bijgewoond 

werden en heel interessant waren.” 

– Mai Van Thillo, schepen Wuustwezel

EU-Commissaris voor landbouw,  
Phill Hogan in Wuustwezel
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Debatten
Graag een goed debat in uw gemeente over de Europese politiek? Dat kan. We nodigen met plezier 

Europese parlementsleden of experts uit om in debat te gaan met elkaar én het publiek over een 

actueel Europees thema.

Taken gemeente Taken provincie 

Ruimte en bijbehorende techniek (bv: micro, 

scherm) voorzien 

Sprekers contacteren en vergoeden 

Zaal klaarzetten en opruimen Flyer op A5-formaat en poster op A3-formaat 

voorzien voor promotie

Promotie via gemeentelijke 

communicatiekanalen (nieuwsbrieven, 

infozuilen, posterlocaties, Facebook...)

Registratie deelnemers 
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Bezoek Europese instellingen
Breng Europa naar je gemeente of breng de inwoners van jouw gemeente eens naar de Europese 

instellingen in Brussel. We kunnen een bezoek op maat aanbieden. Inwoners van de gemeentes 

Malle, Heist-op-den-Berg, Brasschaat en Putte gingen je al voor. 

Taken gemeente Taken provincie 

Promotie via gemeentelijke 

communicatiekanalen (nieuwsbrieven, 

infozuilen, posterlocaties, Facebook...)

Praktische afspraken voor bezoek met de 

Europese instellingen

Registratie deelnemers Bus reserveren en betalen 

Begeleiding op de dag zelf 

Films
De Europese cultuur ontdekken kan ook vanuit een zachte zetel. Tijdens Pop up Europa kunnen 

we een Europese film vertonen, bijvoorbeeld een finalist of winnaar van de LUX-prijs. Dit is een 

jaarlijkse prijs van het Europees Parlement voor de beste Europese film. Deze films vertoonden we 

al: A man called Ove (DK), Ma vie de courgette (FR), Loving Vincent (NL), Toen mijn vader een struik 

werd (NL/KR) en Woman at war (IS).

Taken gemeente Taken provincie 

Zaal reserveren Film reserveren en vertoningsrechten betalen

Verantwoordelijke aanstellen voor tijdens de 

film

Flyer op A5-formaat en poster op A3-formaat 

voorzien voor promotie 

Promotie via gemeentelijke 

communicatiekanalen (nieuwsbrieven, 

infozuilen, posterlocaties, Facebook...) 
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Europese projecten in de kijker

Wil je graag eens laten zien wat er met Europees geld gebeurt in jouw gemeente? PDPO, Leader, 

EFRO, Interreg, Erasmus, ESF , …. We kunnen de projecten in jouw gemeente zichtbaar maken. 

Samen met de projectverantwoordelijken zoeken we hier naar een geschikte creatieve invulling. 

Zo organiseerden we in Stad Turnhout een fietstocht langs EU-projecten en in gemeente Balen een 

mini-expo én wandeling met gids door natuurgebied De Keiheuvel dat geld ontving van LIFE+. 

“ Je krijgt de kans om je Europees 
gefinancierde projecten in de kijker te zetten. 
Deze subsidies zijn vaak een vliegwiel voor 
ons lokaal beleid. Soms is het moeilijk om 
uit te leggen wat je precies met de subsidies 
doet als lokaal bestuur. Als de projecten 
bezocht en toegelicht worden, worden ze 
veel concreter voor bezoekers en bewoners. 
Onbekend is onbemind!” 

– Katrijn Raeymaekers , adviseur strategie en beleid Turnhout

Tentoonstelling Europese projecten in De Kruierie in Balen
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Kraslotenwedstrijd
Krassen is winnen tijdens Pop up Europa. Op elk kraslot staat een vraag over Europa. Kras het 

juiste antwoord en maak kans op een mooie prijs. De krasloten bestaan in vijf verschillende versies. 

Samen beslissen we waar deze komen te liggen (bv: bib, gemeentehuis, sociaal centrum, zwembad, 

etc).

Aan het einde van Pop up Europa is er een prijsuitreiking. In overleg bekijken we wat hiervoor het 

beste moment is. Idealiter koppelen we dit aan een bestaand event. Hierop nodigen we altijd de 

gedeputeerde en burgemeester/schepen uit om de prijzen te overhandigen aan de winnaars. Per 

gemeente stelt Provincie Antwerpen drie prijzen ter beschikking én de enige echte Europafiets.

Taken gemeente Taken provincie 

Krasloten, wedstrijdboxen en roll up’s 

verspreiden en ophalen

Materialen ter beschikking stellen:

 1.000 krasloten 

 5x doorschijnende wedstrijdbox 

 5x roll up 

 Flyers op A5-formaat 

 Posters op A3-formaat 

Eigen personeel briefen over de actie Persbericht en persuitnodiging opstellen voor 

de prijsuitreiking 

Eventueel ook eigen prijzen ter beschikking 

stellen (bv: boekenpakket, streekproducten, 

tickets cultuurcentrum, etc) 

Prijzen voorzien

 Europafiets als hoofdprijs 

 3 andere provinciale prijzen (bv: 

toegangstickets en/ of abonnementen 

provinciale instellingen en domeinen, 

tegoedbonnen voor uitstapjes, 

fietskaartenpakket...)

Winnaars trekken en hun gegevens aan de 

provincie bezorgen

Logistieke ondersteuning voor de prijsuitreiking
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Rad van Europa
Geef een flinke draai aan het rad, beantwoord een vraag over Europa en maak kans op toffe 

prijzen. Het is een leuke manier om tijdens de weekmarkt of een braderij met mensen aan de praat 

te geraken over de EU. Zo kunnen we ook de rest van het programma in de gemeente promoten. 

Het rad van Europa is ook geschikt als randanimatie bij een grotere activiteit. 

Taken gemeente Taken provincie 

Plaats voor het rad (bv: weekmarkt) en 

eventueel 2 klaptafels voorzien (nodige ruimte 

ong. 2x4 meter) voorzien

Rad opstellen en bemannen 
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Afhaalpunt lesmateriaal 
over de EU

Europa Direct provincie Antwerpen heeft een groot aanbod gratis lesmateriaal over de Europese 

Unie voor het basis- en secundair onderwijs. Tijdens Pop up Europa kunnen we een afhaalpunt 

voorzien in jouw gemeente bv. in de bib. De leerkracht bestelt online en de provincie levert de 

bestellingen bij de start van het programma. 

Taken gemeente Taken provincie 

Afhaalpunt (bv: bib of onthaal gemeentehuis) 

voorzien

Online bestelformulier en communicatie met 

de leerkrachten 

Bestellingen meegeven Lesmateriaal afleveren aan de start van het 

programma en namenlijst met bestelling 

voorzien 

LEREN OVER EUROPA
Pop up Europa heeft ook een programma voor scholen 
en leerkrachten in jouw gemeente. 
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Navorming leerkrachten:  
hoe geef ik les over de EU?
Hoe is de Europese Unie ontstaan? Hoe komt het dat de Europese lidstaten de vluchtelingencrisis 

niet samen aanpakken? Welke toekomst is er voor de EU na de Brexit? Deze navorming van 2,5 uur 

is gericht op leerkrachten uit de derde graad van het basisonderwijs, het middelbaar onderwijs of 

buitengewoon onderwijs. 

Taken gemeente Taken provincie 

Lokaal voor maximaal 25 personen met 

beamer, scherm,wifi en geluidsbox

Lesgever voorzien

Registratie deelnemers Gratis pakket lesmateriaal voor alle  

deelnemers

Koffie en een broodjeslunch voor de 

leerkrachten

Wifi voor de deelnemers
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Verhaal van Europa 
(1e, 2de en 3de leerjaar)

Prinses Europa gaf haar naam aan ons werelddeel. Op een dag ontmoet de prinses een hele 

mooie witte stier. Hij neemt haar mee op reis. Prinses Europa gaat op zoek naar het huisje waar de 

ster in woont. Onderweg ontdekt ze de landen van Europa. Europa en de stier is een verhaal op 

kindermaat geïnspireerd op de Griekse mythe over het ontstaan van ons continent.

Taken gemeente Taken provincie 

Zaal voor maximaal 60 leerlingen Verhalenvertelster contacteren 

Registratie deelnemers Flyer op A5-formaat en poster op A3-formaat 

voorzien voor promotie
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Winnaar tekenwedstrijd in Putte

Tekenwedstrijd:  
Hoe ziet Europa eruit in jouw hoofd? 
(4e leerjaar)

De Europese Unie bestaat uit 27 verschillende landen. Hierdoor is er een variëteit aan culturen. Zo 

heeft elk land zijn eigen vlag, monumenten, taal, eten en mensen. Kinderen kunnen meedoen aan 

een tekenwedstrijd. Ze tekenen hoe de Europese Unie in hun hoofd eruitziet en vervolgens maken 

ze kans op een toffe prijs. Uit alle tekeningen kiest een jury een winnaar. De winnaar krijgt haar of 

zijn tekening op een brooddoos gedrukt en krijgt een taart voor de hele klas. Altijd feest dus!

De gemeente en de provincie kiezen samen een jury die vervolgens over de winnende tekening 

beslist. 

Taken gemeente Taken provincie 

Promotie naar scholen Taart en prijs voor de winnende klas 

Inleverpunt voor klassen (bv: bib) 
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EUropa Xpert 
(5de en 6de leerjaar)

Op twee uur tijd leren leerlingen uit de derde graad van het basisonderwijs over het ontstaan van 

de Europese Unie, de werking van de Europese ministerraad en het Europees Parlement. Na een 

afsluitende Europaquiz ontvangen de leerlingen de titel ‘EUropa Xpert’.

Taken gemeente Taken provincie 

Registratie deelnemers Zaal klaarzetten

Zaal met scherm en beamer voor 60 personen 

(theateropstelling voor 30 personen + 

opstelling in U-vorm voor 30 personen)

In het geval van te weinig ruimte kan er ook 

gewerkt worden met een theateropstelling in 

het midden van de U-vorm voorzien

Lesgever voorzien

Materiaal meebrengen (vlaggetjes, EU-kaart, ...)
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Snelcursus EU 
(secundair onderwijs)

Op 50 minuten tijd krijgen laatstejaars uit het secundair onderwijs inzicht in de werking van 

de Europese Unie. De sessie is interactief en focust op de invloed van de EU op het dagelijks 

leven van de jongeren. De snelcursus is geschikt voor groepen tot 100 personen en alle 

onderwijsrichtingen. Er is geen voorkennis vereist.

Taken gemeente Taken provincie 

Zaal voor maximaal 100 leerlingen met 

een scherm,beamer, wifi en geluidsbox in 

theateropstelling voorzien

Lesgever voorzien

Registratie deelnemers 

Wifi voor alle leerlingen
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Mooiste schilderij van de schilderclub in Putte

 Europese etalagezoektocht (Putte)

 Vorming Europese geschiedenis (Heist-op-den-Berg)

 Schilderworkshop (Putte)

 Infosessie Erasmus+ en Europa voor de burger (Herentals en Mechelen)

 Uitrollen van mega EU-vlag (Mechelen)

 Europaquiz (Lier)

 Eurovisie zangnamiddag (Malle)

 Europese week in het sociaal restaurant (Malle, Balen en Putte)

 Europa-editie van boekenprogramma “Overlezen” (Turnhout)

INSPIRERENDE ACTIVITEITEN
Wat deden andere gemeentes al met Pop up Europa? 

“Ik raad iedere gemeente aan om Pop up 
Europa ook in hun gemeente een plaats te 
geven. Ze bieden een uitgebreid gamma van 
activiteiten aan. De medewerkers van Pop 
up Europa waren dynamisch, constructief 
en heel enthousiast. [...] Als gemeente krijg 
je zeer veel terug voor een heel beperkte 
werk – en financiële last. Pop up Europa is 
een must in het meerjarenplan van iedere 
gemeente!” 

– Adinda Van Gerven, schepen Brasschaat
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Maak een afspraak en breng  
Europa ook naar jouw gemeente 
Jeannette Zuidema  

 europadirect@provincieantwerpen.be  

 03 240 68 05

 europadirectantwerpen 

  Europa Direct Provincie Antwerpen 

 www.popeuropa.be


