
   

  
 

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. 

 

 

 

Nederlandse versie 

 

Familiedag in het Huis van de Europese geschiedenis: Reis door de 

tijd! 
Zondag 26 september, 13.00 - 18.00 

Belliardstraat 135 1000 Brussel 

Wij zijn namelijk erg blij dat wij onze familietentoonstelling kunnen heropenenvoor het publiek, en 

dat willen we graag met jou vieren! We verklappen natuurlijk nog niet alles, maar toch al een kleine 

tip: je wordt de tijd ingeschoten.... 

 

Reserveer hier, meer informatie:hier 

 

Talen: Nederlands, Engels, Frans 

 

Ontdekkingsruimten in het Huis van de Europese geschiedenis  

Voor gezinnen met kinderen van zes tot tien jaar 

 

Pak een rugzak en reis terug in de tijd door verschillende periodes in de geschiedenis van Europa! 

Onderweg ruiken, voelen en beleven kinderen de geschiedenis op een geheel nieuwe manier: ze 

belanden bijvoorbeeld in een rollenspel bij een reisbureau uit de jaren 1960, kruipen in de huid van 

een astronaut of nemen het op tegen robots.  

 

De ontdekkingsruimten voor gezinnen zijn beschikbaar in 24 talen en toegankelijk gedurende de 

openingstijden van het museum vanaf zondag 26 september  

 

Extra activiteiten vinden plaats op: woensdagen tussen 14.00 en 17.00 uur, zaterdagen, en zondagen 

tussen 10.30 en 11.30 uur en tussen 14.00 en 17.00 uur. Toegang is gratis. 
 

   

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 

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).  

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/FAMILYDAY
https://historia-europa.ep.eu/nl/agenda/tijdreizen-het-huis-van-de-europese-geschiedenis


 


