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Pop up Europa 
Breng Europa naar de burger 
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Pop up Europa

Europa is dichterbij dan je denkt. Het begint bij 

jou, in je eigen huis en in je eigen gemeente. 

Met Pop up Europa brengt de provincie 

Antwerpen de Europese Unie naar alle steden 

en gemeenten. Lokale besturen zijn hierbij 

onze geprivilegieerde partner omdat zij het 

dichtst bij de burger staan.

Hoe doen we dat? Met een aanbod op maat 

en met activiteiten voor iedereen, rekening 

houdend met de dynamiek van jouw eigen 

stad of gemeente. 

Het programma van Pop up Europa stellen 

we dan ook samen op. We informeren over 

Europa, gaan in dialoog en geven les. De 

activiteiten zijn gevarieerd en we sluiten 

zoveel mogelijk aan bij reeds bestaande 

initiatieven. Alle activiteiten verschijnen op 

www.popupeuropa.be.

In deze brochure vind je een korte 

omschrijving van van wat Pop up Europa 

zoal te bieden heeft. De praktische geesten 

vinden er ook meteen al een goede 

taakverdeling in en een heleboel technische 

informatie (afmetingen materialen, 

zaalbenodigdheden, …). 

Ik kijk alvast uit naar de mooie programma`s 

die we samen kunnen ontwikkelen. Hoe 

creatiever, hoe liever. 

Kathleen Helsen,  

gedeputeerde voor Europese samenwerking
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Hoe werkt Pop up Europa?

Kosten 
De activiteiten van Pop up Europa zijn gratis. 

Het lokaal bestuur staat in voor logistiek en 

communicatie : zalen en lokalen ter beschik

king stellen, zorgen voor technische on

dersteuning, promotie via de gemeentelijke 

infokanalen, enz. 

Looptijd
Pop up Europa blijft minimaal 2 en maximaal 

6 weken in uw stad of gemeente. 

Pop up Europa start met een kennismakings

gesprek waarbij we het programma voorstellen 

en de mogelijkheden voor jouw stad of 

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 pas of 

je als lokaal bestuur al dan niet wil meedoen. 

Uiteraard overleg je hierover best ook even 

met de betrokken schepenen en informeer je 

het College van Burgemeester en Schepenen. 

Voorzie voor Pop up Europa één aanspreek

punt binnen je bestuur. Deze persoon houdt 

het overzicht over het hele programma en kan 

snel schakelen met alle partners. Overleggen 

gebeurt telefonisch via mail of skype, of onze 

medewerkers komen ter plaatse.

Naast de lokale overheidsdiensten raden 

wij aan om ook plaatselijke verenigingen en 

middenveldorganisaties te betrekken: een 

oudercomité, een handelaarsvereniging, een 

culturele organisatie, de jeugdverenigingen, 

enzovoort. Zij hebben een grote lokale 

verankering en kunnen bijdragen aan 

het draagvlak en de promotie van het 

programma. Onder de rubriek “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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Tentoonstelling
Een kleine en compacte tentoonstelling die de voorbijganger 

lokt om in zeer korte tijd 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

Rol lokaal bestuur Rol provinciebestuur

Ruimte van minimaal 3x3 meter, een 

stroomaansluiting en een internetpunt (voor 

UTPkabel) voorzien 

Leveren en op en afbouwen tentoonstelling

Ondertekening van het ontleningsdocument 

door de bibliothecaris 

Ontleningsdocument bezorgen aan 

bibliothecaris

Toezicht op de ruimte waar de tentoonstelling 

staat

Auteurslezingen 

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), Jan Leyers (Allah in Europa) en Koen Peeters (Grote Europese Roman). Samen met 

jou gaan we graag op zoek naar een actueel thema of boek dat betrekking heeft op de werking van 

de Europese Unie. 

Rol lokaal bestuur Rol provinciebestuur

Ruimte met bijbehorende techniek (bv: micro, 

scherm...) voorzien

Auteur contacteren en vergoeden 

Klaarzetten en opruimen van de ruimte Flyer op A5formaat + poster op A3formaat 

voor promotie voorzien 

Registratie van de deelnemers 

Promotie via gemeentelijke 

communicatiekanalen (nieuwsbrieven, 

infozuilen, posterlocaties, Facebook...)

EUROPA IN DE BIB
De bib is als centrale plek een ideale locatie om 
Europa naar de burger te brengen.

Credits: Jef Boes
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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

Rol lokaal bestuur Rol provinciebestuur

Bib aankleden Decoratiemateriaal aanleveren

Decoratiemateriaal opruimen Grote kaart van de EU opzetten 

Kinderactiviteiten
Voor de jongste 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 een ingeleverde kleurplaat krijgen de kinderen een 

klein cadeautje. 

Verder is er ook een interactieve stand over de Europese wetten: “Zoek de 12 verschillen”. Hoe 

zou ons leven zijn als België nooit tot de EU was toegetreden? Deze infostand is ook geschikt voor 

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

Rol lokaal bestuur Rol provinciebestuur

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. Waren reeds te gast bij Pop up 

Europa: Herman Van Rompuy, Phil Hogan (Europees Commissaris), Professor Hendrik Vos en Jan 

Hoogmartens (Belgisch EUambassadeur), 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 van sprekers, films en wedstrijden.

Debatten
Graag een goed debat voor uw inwoners 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.

Rol lokaal bestuur Rol provinciebestuur

Ruimte en bijbehorende techniek (bv: micro, 

scherm) voorzien 

Sprekers contacteren en vergoeden 

Zaal klaarzetten en opruimen Flyer op A5formaat en poster op A3formaat 

voorzien voor promotie

Promotie via gemeentelijke 

communicatiekanalen (nieuwsbrieven, 

infozuilen, posterlocaties, Facebook...)

Registratie van de deelnemers 

“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 (2018)
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Bezoek aan de Europese instellingen
Je kan Europa naar je stad of gemeente brengen, maar je kan je inwoners ook zelf naar het hart 

van de Europese Unie brengen. We kunnen een bezoek op maat aanbieden. Inwoners van onder 

andere Malle, HeistopdenBerg, Brasschaat en Putte gingen je al voor. 

Rol lokaal bestuur Rol provinciebestuur

Promotie via gemeentelijke 

communicatiekanalen (nieuwsbrieven, 

infozuilen, posterlocaties, Facebook...)

Praktische afspraken voor het bezoek met de 

Europese instellingen

Registratie van de 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. 

Rol lokaal bestuur Rol provinciebestuur

Zaal en techniek voorzien Film reserveren en vertoningsrechten betalen

Verantwoordelijke aanstellen die de 

voorstelling mee voorbereidt en bijwoont

Flyer op A5formaat en poster op A3formaat 

voorzien voor promotie 

Promotie via gemeentelijke 

communicatiekanalen (nieuwsbrieven, 

infozuilen, posterlocaties, Facebook...) 

Europese projecten in de kijker

Wil je graag eens laten zien wat er met Europese subsidies zoal 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 EUprojecten en in gemeente 

Balen een miniexpo én wandeling met gids door natuurgebied De Keiheuvel dat steun kreeg 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.

Rol lokaal bestuur Rol provinciebestuur

Krasloten, wedstrijdboxen en roll up’s 

verspreiden en ophalen

Materialen ter beschikking stellen:

 1.000 krasloten 

 5x doorschijnende wedstrijdbox 

 5x roll up 

 Flyers op A5formaat 

 Posters op A3formaat 

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, 

streekproducten mand, ...)

Winnaars trekken en hun gegevens aan de 

provincie bezorgen

Logistieke ondersteuning voor de prijsuitreiking

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 wekelijkse markt of op een braderij met mensen 

aan de praat te raken over de EU. Het is een ideaal middel om ook de andere activiteiten van 

Pop up Europa te promoten. Het rad van Europa is ook geschikt als randanimatie bij een grotere 

activiteit. 

Rol lokaal bestuur Rol provinciebestuur

Plaats voor het rad en eventueel 2 klaptafels 

voorzien (nodige ruimte ong. 2x4 meter) 

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 lokaal 

afhaalpunt voorzien, bijv. in de bib. De leerkracht bestelt online en de provincie levert de 

bestellingen bij de start van het programma. 

Rol lokaal bestuur Rol provinciebestuur

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 

Navorming leerkrachten:  
hoe geef ik les over de EU?
Hoe is de Europese Unie ontstaan? Hoe komt het dat de Europese lidstaten de grote crisissen 

niet sneller 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. 

Rol lokaal bestuur Rol provinciebestuur

Lokaal voor maximaal 25 personen met 

beamer, scherm, wifi en geluidsbox

Lesgever voorzien

Registratie van de deelnemers Gratis pakket lesmateriaal voor alle  

deelnemers

Warme en koude dranken en broodjes voor de 

leerkrachten

Wifi voor de deelnemers

LEREN OVER EUROPA
Pop up Europa heeft ook een programma voor  
scholen en leerkrachten. 
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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 maken zo kans op 

een toffe prijs. Uit alle tekeningen kiest een jury een winnaar. De winnaar krijgt haar of zijn tekening 

op een taart voor de hele klas. Altijd feest dus!

De jury die beslist over de winnende tekening wordt aangeduid door het lokaal bestuur en het 

provinciebestuur samen. 

Rol lokaal bestuur Rol provinciebestuur

Promotie naar scholen Taart voor de winnende klas

Inleverpunt voor klassen (bv: bib) 

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 de rug van de stier 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.

Rol lokaal bestuur Rol provinciebestuur

Zaal voor maximaal 60 leerlingen Verhalenvertelster boeken 

Registratie van de deelnemers Flyer op A5formaat en poster op A3formaat 

voorzien voor promotie



20 21

Snelcursus EU 
(secundair onderwijs)

In 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.

Rol lokaal bestuur Rol provinciebestuur

Zaal voor maximaal 100 personen met een 

scherm, beamer, internet en geluidsbox in 

theateropstelling voorzien

Lesgever voorzien

Registratie van de deelnemers 

Wifi voor alle deelnemers

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’.

Rol lokaal bestuur Rol provinciebestuur

Registratie van de deelnemers Zaal klaarzetten

Zaal met scherm en beamer voor 60 personen 

(theateropstelling voor 30 personen + 

opstelling in Uvorm voor 30 personen)

Lesgever voorzien

Materiaal meebrengen (vlaggetjes, EUkaart, ...)
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Mooiste schilderij van de schilderclub in Putte

Naast het standaardaanbod van Pop up Europa, moedigen we lokale besturen ook aan om creatief 

aan de slag te gaan. Op de volgende pagina’s’ kan je inspiratie opdoen bij lokale besturen die je al 

voorgingen. Hoe creatiever, hoe liever!

INSPIRERENDE ACTIVITEITEN
Wat deden lokale besturen 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

Introductie tot de EU 
(anderstalige nieuwkomers)

In een les van 1,5 uur krijgen anderstalige nieuwkomers een introductie over de EU. Ze komen meer 

te weten over de landen die lid zijn, over Europese wetten en wat de impact van de EU is op hun 

leven. Een programma op maat van de doelgroep en in een heldere taal.

Rol lokaal bestuur Rol provinciebestuur

Zaal voor maximaal 20 personen met een 

scherm, beamer, internet en geluidsbox 

voorzien

Lesgever voorzien

Wifi voor alle deelnemers
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ACTIVITEITEN  
VOOR KINDEREN EN JONGEREN 

Europese sportweek  

De dienst jeugd en sport van de gemeente Mol werkte een uitgebreid en vernieuwd programma uit. 

De Grabbelpasactiviteiten voor de krokusvakantie gingen door binnen het thema Europa. Wat stond 

er op het programma?

Tweedaags Europees sportkamp (kleuters): we reisden heel Europa rond en speelden in elk 

land de leukste spelletjes en sporten. Als afwisseling stonden er ook enkele knutselactiviteiten 

in thema Europa op het programma.

Europese sportweek (612 jaar): een heerlijke week vol sport uit tal van Europese landen, ook 

sporten die je misschien nog niet kende.

Rol lokaal bestuur Rol provinciebestuur

De sportdienst werkte de spellen uit Ter beschikking stellen van vlaggen van de 

lidstaten van de EU

Europabuffet 
Een culinaire activiteit voor kinderen van 612 jaar. Koken en bikken om je vingers van af te likken! 

Beginnende koks ontdekten Europa met al z’n lekkernijen. Knutselen en versieren in dit thema 

stond ook op het programma. Op het buffet kwamen alle ouders langs om de lekkernijen te 

proeven. 

Rol lokaal bestuur Rol provinciebestuur

De jeugddienst integreerde dit in haar eigen 

werking

Promotie
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Grabbelpas activiteiten  
in de herfstvakantie

Tijdens de herfstvakantie stonden alle Grabbelpasactiviteiten van het district Wilrijk in het teken van 

Europa. Ontdek het programma hieronder. 

PIZZA UIT PISA

812 JAAR 

Italië, het land van heerlijk eten! Pasta, lasagne en natuurlijk PIZZA!! We maken onze eigen originele 

pizza’s, en net zoals de scheve toren in Pisa, mogen er wat schoonheidsfoutjes aan onze pizza zijn!

VIKING VOOR 1 DAG

47 JAAR EN 812 JAAR 

In het hoge noorden leiden de Vikingen een stoer en gevaarlijk leven. Voor 1 dag voelen we 

ons echte Vikings, we knutselen en spelen spelletjes om ons helemaal in te leven in deze stoere 

noorderlingen!

VLAAMSE KERMIS

47 JAAR 

Op de Vlaamse kermis vind je de leukste spelletjes. Eendjes vissen, het rad van fortuin, sjoelbakken 

en nog veel meer!

DAGUITSTAP MINI-EUROPA BRUSSEL

412 JAAR 

We maken vandaag een grote rondreis doorheen Europa! We ontdekken prachtige plekken zoals de 

toren van Pisa, de gondels in Venetië, de Acropolis in Griekenland en zo veel meer! En we hoeven 

er niet voor op het vliegtuig of de trein, we nemen gewoon de autocar tot Brussel!

TOUR DE FRANCE

47 JAAR 

Tijdens onze eigen tour de France, racen we langs de mooiste plekjes in Frankrijk!

PIZZA UIT ZOUTDEEG

47 JAAR  

Met zoutdeeg maken we de mooiste pizza met de kleurrijkste toppings waar zelfs een echte 

Italiaan van onder de indruk zou zijn!

EUROSONG

712 JAAR 

Deze middag staat alles in het teken van zingen, dansen en optreden. We bereiden ons eigen 

liedje voor en houden een spannend optreden. Belgium, 12 points!!

DAGUITSTAP GALLO-ROMEINS MUSEUM

412 JAAR 

We trekken voor een hele dag naar het GalloRomeins museum waar we ons onderdompelen in 

het Europa van vroeger. We verdiepen ons in het leven van de oermens en knutselen een mooie 

amulet tijdens de workshop.

Rol lokaal bestuur Rol provinciebestuur

De jeugddienst integreerde het thema in hun 

eigen werking.

Inspiratie en promotie
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Pools voorlezen  
In de gemeente Mol woont een grote Poolse gemeenschap. Ik het kader van Pop up Europa 

organiseerde de bibliotheek van Mol, StowarzyszeniePropolonia – een Poolse vereniging voor 

cultuur en onderwijs – en Polska Szkola Sobotnia – de Poolse zaterdagschool uit Geel – Pools 

voorlezen. De verhalen werden voorgelezen door vrijwilligers. Naast klassiekers zoals Roodkapje en 

Goudlokje, stonden er ook enkele Poolse verhalen en gedichten van onder meer Jan Brzechwa op 

het programma.

Rol lokaal bestuur Rol provinciebestuur

De bib contacteerde voorlezer en regelde een 

livestream

N.v.t. 

Voorlezen XL met green screen 
Tijdens het voorlezen maakten de Turnhoutse deelnemers een reisje door Europa. Ze brachten 

enkele leuke, Europese verhalen. Na het voorlezen reisden ze verder door te knutselen. Ze staken 

hun neuzen in prachtige boeken en knutselden enkele typische Europese dingen. Naast het 

knutselen maakten ze ook hun eigen postkaartjes aan de hand van een écht green screen. Het was 

hét moment om op de foto te gaan met hun favoriete Europese plekje. 

Rol lokaal bestuur Rol provinciebestuur

Uitwerking activiteit, promotie en registratie 

deelnemers

Betaling green screen
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Infosessie
Vrijwilligerswerk in Europa voor jongeren 

Meer dan 60 Molse jongeren kregen een online infosessie om erachter te komen waar ze aan de 

slag kunnen als Europees vrijwilliger. Het takenpakket is even divers als de organisaties zelf. Kies een 

project dat voor meer solidariteit in Europa zorgt: een sociaal, cultureel, ecologisch project, een 

project over media … Bovendien wordt bijna alles vergoed door het European Solidarity Corps. Een 

unieke kans voor jongeren uit jouw gemeente om hun vleugels in het buitenland uit te slaan. 

Rol lokaal bestuur Rol provinciebestuur

Jeugdhuys Tydeeh deed promotie. Jint vzw 

zorgde voor de inschrijvingen en de livestream

Promotie

CULTURELE ACTIVITEITEN 

Online lezing
Ouder worden in Europa  

De Seniorenraad van Mol verwelkomde Guido Cuyvers voor een lezing “Ouder worden in  

Europa”. Ondanks kritiek op de Europese Unie (EU), heeft deze een grote invloed op ons dagelijks 

leven. Voor ouder wordende mensen en voor het ouderenbeleid speelt de EU een belangrijke rol. 

Tijdens deze lezing kwam men meer te weten over het ouderenbeleid, maar kreeg men ook een 

uitleg over hoe de EU werkt. Guido ging kort in op de kritieken, daarna ging hij vooral uitvoerig in 

op de meerwaarde van de EU voor de ouder wordende mens. Zij hebben veel te winnen bij een 

sterke EU. Er was uiteraard ook voldoende ruimte voor kritische vragen en discussie.

Rol lokaal bestuur Rol provinciebestuur

De seniorenraad en OKRA zorgden voor 

de praktische uitwerking, promotie en 

Cultuurcentrum ‘t Getouw deed de opname.

Geschenk spreker
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Europese bierproeverij 
Jeugdhuis Tydeeh in Mol organiseerde een bierproeverij met Europese biertjes. Door de 

coronamaatrelen kon dit niet doorgaan in het jeugdhuis maar bij de jongeren thuis. Ze spraken 

samen af via een Zoomlink en het jeugdhuis zorgde niet enkel voor lekkere biertjes, maar ook voor 

randanimatie om de avond te vullen.

Rol lokaal bestuur Rol provinciebestuur

Aankoop bier, registratie van en betaling door 

deelnemers, een online quiz en de bezorging 

van de pakketjes

Ter beschikking stellen van zakjes, bierkaartjes 

en snacks

Noche del Mundo met Jan Leyers
Tijdens Pop up Europa Balen stond het jaarlijkse Noche del Mundo, waarbij Balenaars vertellen over 

hun ervaring in het buitenland, in het teken van Europa. Gastspreker Jan Leyers kwam vertellen 

over zijn boek ‘Allah in Europa’. Er werden verschillende Europese projecten in de kijker gezet: 

Basisschool De Bosmier deelde ervaringen rond hun Erasmus+ project, en we lieten ook Balense 

Erasmusstudenten aan het woord. De derdewereldraad verzorgde de catering met verschillende 

hapjes. 

Rol lokaal bestuur Rol provinciebestuur

Accommodatie, zoeken van lokale sprekers, 

hapjes door vrijwilligers

Betaling Jan Leyers
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Lachen met Europa 
met Nigel Williams en Bas Birker

Comedians Bas Birker en Nigel Williams namen het publiek online mee op een hilarische trip door 

Europa. Het was een avond vol ongezouten meningen en scherpe humor. Aan de toog van Foyer 

RElaX in Mol ging journaliste Tine Hens (MO* Magazine) met hen in gesprek over Europa. 

Rol lokaal bestuur Rol provinciebestuur

Cultuurcentrum ’t Getouw zorgde voor de 

techniek van de livestream en de locatie

Vergoeding sprekers

Overlezen Europa
met Hendrik Vos en Alicja Gescinska 

Overlezen, het populaire boekenprogramma van cultuurhuis de Warande, kwam naar Mol met een 

speciale Europaeditie. Dat merkte je niet alleen aan de boekenkeuze van de vaste panelleden (Jos 

Geysels en Karl van den Broeck), ook aan de gasten. Samen met Hendrik Vos, hoogleraar politieke 

wetenschappen aan de Universiteit Gent en schrijfster/filosofe Alicja Gescinska kwamen we meer 

te weten over Europa.

Rol lokaal bestuur Rol provinciebestuur

De bibliotheek betaalde de sprekers, het 

cultuurcentrum zorgde voor de locatie en 

ondersteunende techniek

Betaling livestream en online advertenties
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Klimaatdebat: Klimaatp(a)raat?!
Staan we paraat voor een klimaatneutraal Europa of blijft het enkel bij klimaatpraatjes? Tijdens onze 

burgerdialoog in Campus De Vest van de Thomas More hogeschool in Mechelen namen we het 

nieuwe Europese klimaatbeleid onder de loep. De Europese Commissie stelde haar klimaatvisie 

voor die Europa tegen 2050 klimaatneutraal moet maken. Wat moet er volgens jou precies 

gebeuren voor het klimaat? Wat zijn jouw verwachtingen tegen 2050? Jij mag onze panelleden het 

vuur aan de schenen leggen. Moderator van dienst was Francesca Vanthielen, tvpersoonlijkheid en 

geëngageerd klimaatburger.

Rol lokaal bestuur Rol provinciebestuur

Thomas More Mechelen zorgde voor de 

locatie, stad Mechelen voor de promotie

Betaling sprekers

Koffieverhalen voor volwassen 
Tijdens koffieverhalen in Turnhout lazen we voor uit “Er zijn geen paarden in Brussel”. Je kon 

kennis maken met de verhalen van Svetlana, Teliwe, Nozizwe en Zaki. Ze komen uit Rusland, 

Zimbabwe, Somalië en Afghanistan. Ze zijn hun thuisland ontvlucht waar oorlog, vervolging en 

geweld heersen. Het enige wat ze willen is een nieuw leven in Europa, in België. Tijdens deze editie 

van Koffieverhalen kwam je erachter dat asielzoekers in de eerste plaats mensen zijn met angsten, 

liefde en gevoel voor humor en hoe het hen in Europa verging. 

Rol lokaal bestuur Rol provinciebestuur

Uitwerking activiteit n.v.t. 

Kennismakingscursus Europese Unie
Inwoners van de gemeente HeistopdenBerg volgden een kennismakingscursus over de 

Europese Unie, verdeeld over drie dagen. Er was één les over de geschiedenis van de Europese 

Unie, een les over consumentrechten in de Europese Unie en als afsluiter was er een bezoek aan 

het Europees Parlement in Brussel.

Rol lokaal bestuur Rol provinciebestuur

De cursusdienst van HeistopdenBerg 

zorgde voor de locatie, lesgever geschiedenis, 

promotie en registratie deelnemers

Spreker voor één van de lessen en busvervoer 

naar Brussel

Op Europese ontdekkingstocht op de fiets
Stad Turnhout organiseerde vier gegidste wandelingen en een begeleide fietstocht langs Europese 

projecten. De deelnemers ontdekten wat Europa betekent voor stad Turnhout en hoe Europese 

subsidies het verschil maakten in de ontwikkeling van de stad.

Rol lokaal bestuur Rol provinciebestuur

Organisatie, promotie, gids en registratie 

deelnemers

Promotie
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Etalagequiz

De etalage van Statiestraat 29 in Mol was drie weken lang het decor voor de Pop up Europa 

etalagequiz. In de etalage stonden drie QRcodes op een grote poster. Elke week kon je vanaf 9 

uur op maandagochtend de quizvragen van die week ontdekken via die QRcodes. Wist men het 

antwoord op alle vragen en zat men het dichtst bij de schiftingsvraag, dan won deze persoon een 

Mols Kadoke van 50 euro. Alle deelnemers met drie juiste antwoorden, maakten op het einde van 

de maand bovendien kans op een knalblauwe Europafiets.

Rol lokaal bestuur Rol provinciebestuur

Regelde een leegstaand handelspand en 

cadeaucheques ’t Mols Kadooke.

 Uitwerking quiz, poster en hoofdprijs

Etalagezoektocht

Een maand lang liep er een etalagezoektocht in Putte. Deelnemers maakten kans op vijftig Putse 

prijzen die werden geschonken door de deelnemende ondernemers. In de etalages van 40 

verschillende ondernemers waren Europese voorwerpen verstopt, één voorwerp in elke etalage. 

Meer dan 200 inwoners gingen op ontdekking in de etalages om het antwoord op de vragen te 

vinden die bij de voorwerpen hoorden. 

Rol lokaal bestuur Rol provinciebestuur

Contact met lokale handelaars, verdelen 

van de voorwerpen en organisatie van de 

prijsuitreiking

Uitwerking zoektocht, verzamelen objecten 

voor in de etalages

WEDSTRIJDEN
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Verrassingsactiviteit 
voor personen met een beperking

Voor personen met een beperking uit Mol stond er een online verrassingsactiviteit op het 

programma. Een geanimeerde video nam hen mee op reis langs Europese landen, waarbij er 

telkens een hit van het Songfestival speelde. Het was een groot feest!

Rol lokaal bestuur Rol provinciebestuur

Uitwerking activiteit en opname. Bezorging 

feestattributen

Zwaaivlaggetjes en ballonnen voor de 

deelnemers

Ontdek Europa in het sociaal restaurant
Serveer een Europees menu in het sociaal restaurant. Griekse souvlaki, Italiaanse spaghetti, 

Nederlandse stamppot, ... een Europees menu is sneller samengesteld dan je denkt. Met wat 

decoratie en toffe placemats breng je het sociaal restaurant in Europese sferen.

Rol lokaal bestuur Rol provinciebestuur

Het OCMW zorgde voor het menu Decoratie en placemats

Europese Valentijn in het park
In februari toverde de dienst toerisme het park Moldersbok in Mol om tot een heus Valentijnspark 

met ‘I love Europe’. In de bomen hingen snoephartjes met ‘Ik hou van jou’ in alle 24 talen van 

de Europese Unie. Daarnaast werd er in het park ook een groot verlicht hart geplaatst. Inwoners 

konden hun liefde verklaren in een andere taal of een selfie nemen met hun hartendief aan het 

grote verlichte hart.

Rol lokaal bestuur Rol provinciebestuur

Dienst toerisme werkte de activiteit uit en 

zorgde voor de ontwikkeling en plaatsing van 

de materialen.

n.v.t.

OVERIGE ACTIVITEITEN
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Maak een afspraak en breng  
Europa ook naar jouw burgers 
Jeannette Zuidema  

 europadirect@provincieantwerpen.be  

 03 240 68 05

 europadirectantwerpen 

  Europa Direct Provincie Antwerpen 

 www.popeuropa.be


