
 

 

De activiteiten in het museum worden georganiseerd met inachtneming van de veiligheidsmaatregelen 

in verband met de COVID-19-pandemie: fysieke afstand nemen en het dragen van een gezichtsmasker 

zijn verplicht. Alle activiteiten zijn alleen voor individuele bezoekers en na registratie. 

 

Word een historische held!  

Activiteiten voor kinderen tussen 7-12 jaar en hun familie 

Zondag 21 februari van 13u tot 18u  

Wil je ook een superheld worden? Bezoek dan het museum en ontdek enkele verhalen uit 

het verleden. Deze verhalen uit het verleden zullen je zeker inspireren om jouw eigen 

superkrachten te ontdekken.  

 

Om je verder op weg te helpen om een superheld te worden, hebben we een speciaal 

pakket voor jou samengesteld. Dit pakket kun je in het museum op verschillende plekken 

gebruiken. Op bepaalde plekken in het museum zijn er activiteiten die je kunt doen om 

jouw unieke superheldenoutfit samen te stellen. Je krijgt daarbij hulp van verschillende 

ontwerpers. Als jouw outfit klaar is, bedenk dan nog een passend superheldenpose en 

poseer voor een foto. Je krijgt een leuke foto als aandenken. 
 

  
 

https://historia-europa.ep.eu/en/agenda/boring-old-stories-antiquity-today
https://historia-europa.ep.eu/en/agenda/boring-old-stories-antiquity-today
https://historia-europa.ep.eu/en/agenda/boring-old-stories-antiquity-today


Deze activiteit maakt deel uit van Krokuskriebels, georganiseerd door de Gezinsbond. 

Meer info. 

 

Deelname is gratis, inschrijven is verplicht, klik hier. 

    

 

From Lockbox to Sandbox  

Online Expert Talk door Professor Eric Gordon 
Donderdag 25 februari  van 17u to 18u (GMT+1) 
Livestreamed op YouTube 
 

Het vertrouwen in kennisinstellingen, van universiteiten tot musea, staat op 

een laag pitje over de hele wereld. Dankzij sociale media kunnen we 

makkelijk in direct contact treden. De bemiddelende functie van 

kennisinstellingen wordt als minder relevant gezien voor het leven van vele 

mensen. 

Nu de eens zo beschermde discursieve grenzen van deze instellingen steeds 

poreuzer worden, is het nodig proactief vertrouwen op te bouwen het 

publiek dat zij dienen, en dit te onderhouden. Maar hoe? Meer info. 

 

Het evenement wordt live online uitgezonden. Registreren kan hier. 

 

Taal: Engels 
 

   

 

Gezocht : deelnemers voor online focusgroep  

  
Heb jij het Huis van de Europese geschiedenis in de laatste twee jaar 

bezocht? Deel dan je ervaring! 

 

Het Huis van de Europese geschiedenis zoekt deelnemers voor een online 

rondetafelgesprek in het Frans of Engels, om meer te weten te komen over 

de bezoekerservaring en hoe we deze kunnen verbeteren. 

 

Wil je deelnemen aan deze unieke kans? Contacteer ons dan via: Historia-

press@europarl.europa.eu. 

  
 

   

  

SAVE THE DATE 
Mis zeker onze online events niet rondom Fake (F)or Real: Online panel debate Between Truth & Trust 

(31.3 & 28.4) en Online Expert Talk 'The Flamboyant Fake' on 29.4. 

   

  

De hierin opgenomen punten zijn opgesteld door het secretariaat van het Huis van de Europese Geschiedenis en zijn 

uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. De in dit document geuite meningen vallen uitsluitend onder de 

verantwoordelijkheid van de auteur(s) en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs het officiële standpunt van het 
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Europees Parlement. Dit document kan links bevatten naar websites die door andere organisaties zijn gemaakt en 

worden onderhouden. Het Huis van de Europese geschiedenis onderschrijft niet noodzakelijkerwijs de op deze websites 

geuite mening(en). 

 


