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Op donderdag 9 mei is het feest van Europa, het jaarlijkse feest van vrede en eenheid in Europa.
In de aanloop ernaartoe zijn er verschillende activiteiten. Ontdek hier het volledige programma.

Samen met provincie Antwerpen organiseert de stad in de weken vooraf verschillende activiteiten
onder de noemer Pop up Europa:
scholieren en leerkrachten kunnen hun kennis over de EU testen en bijspijkeren
via een kraslotenwedstrijd kan je mooie prijzen winnen waaronder een Europafiets
je kan de boekenvoorstelling ‘Europa in woelig water’ bijwonen op 26 april
op dinsdag 2 mei kan je Het Grote Verkiezingsdebat bijwonen
zeg 'Nee tegen nonsens' in de bib op 3 mei
op maandag is er een infosessie over de mogelijkheden van Europese subsidies voor lokale
besturen
tijdens Klimaatp(a)raat nemen we het nieuwe Europese klimaatbeleid onder de loep op 7
mei.
Vier op donderdag 9 mei samen met ons de dag van Europa op de Grote Markt in
Mechelen.
Programma
Van 11.30 tot 15u.
Drink een gratis drankje bij onze koffiebar.
Laat je foto nemen in de fotobooth.
Draai aan het Rad van Fortuin en maak kans op een echte Europa-fiets.
Voor iedereen die meedoet, biedt het Europees Centrum voor de Consument een
cadeautje aan.
Bij de stand van Youth Volunteer Initiative uit Mechelen krijg je meer info over de Europese
verkiezingen.
Omstreeks 12.30u ontrollen schoolkinderen een grote Europese vlag op de tonen van de
beiaardaardversie van de Europese hymne.
Om 20u lezing door Herman Van Rompuy
Als apotheose geeft Herman Van Rompuy een boeiende lezing in het Schepenhuis over Europa.

Meer info vind je hier.
Vanaf 21u
’s Avonds is de gevel van het stadhuis sfeervol verlicht.

Ontdek het volledige programma op www.popupeuropa.be
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