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Europa Actueel
Zeven zondagmiddagen over Europa
Europa is om de haverklap in het nieuws en niet altijd met positieve berichten. 
De kritiek op het samenwerkingsverband is groot. Maar is dat altijd terecht? Onbekend 
maakt duidelijk onbemind en daarom worden onder de noemer Europa Actueel zeven 
zondagmiddagen rondom prikkelende Europese onderwerpen georganiseerd. 

Tijdens de tweede jaargang van de lezingenserie Europa Actueel zoeken we weer 
naar schurende invalshoeken. Zo gaan we onder andere in op de relatie tussen 
West- en Oost-Europa, het mogelijke nieuwe ‘Rode Gevaar’ en de verhouding 
tussen Merkel en Macron. We scheiden feiten van fabels en nieuws van nonsens. 
Laat u niet verleiden tot op suggestie gebaseerde aannames, maar vorm uw eigen, 
onderbouwde mening!

Reserveren
Europa Actueel vindt plaats op zeven zondagmiddagen in Bibliotheek 
Kennemerwaard, vestiging Alkmaar Centrum, Gasthuisstraat 2. De toegang is gratis. 
Reserveren is gewenst via www.europainnoordholland.nl/agenda

www.europainnoordholland.nl

Nieuws & Nonsens
25 november 13.30 - 15.30 u

Dankzij Donald Trump kent iedereen het be-
grip nepnieuws. Voor, tijdens en na de instal-
latie van Trump als president van de VS, was 
‘feit’ nog amper van ‘fictie’ te scheiden. Zelfs 
vreemde mogendheden trachtten de publieke 
opinie via digitale wegen te beïnvloeden. In 
juni 2019 gaat Europa naar de stembus voor 
de verkiezingen van het Europees Parlement. 
Hoe kunnen we ons in een tijdperk vol nep-
nieuws voorbereiden op deze verkiezingen; en 
hoe onderscheiden we nieuws van nonsens? 
En waarom zouden we dat überhaupt willen? 
Drs. Liane Vissers Van ’t Hof geeft daar tijdens 
haar lezing antwoorden op. 

Neios
Netwerk EIO (Europese en internationale oriëntatie) onderwijs en samenleving is een netwerk 
van educatieve dienstverleners. Neios brengt initiatieven rondom de Europese en internationale 
oriëntatie (EIO) voor onderwijs en samenleving bijeen. De partners binnen Neios zijn: AKKO onderwijs 
| dienstverlening, Helios Onderwijs en Europa, Europe Direct Noord-Holland Noord en Bibliotheek 
Kennemerwaard. Meer informatie: info@neios.nl

Europe Direct Noord-Holland Noord
Europe Direct Noord-Holland Noord (EDIC) is de entree tot de Europese Unie voor inwoners van de kop 
van Noord-Holland. Het EDIC verstrekt algemene EU-informatie, verwijst bezoekers zo nodig door en 
organiseert (gezamenlijk) evenementen, debatten en bijeenkomsten die het Europees bewustzijn 
verhogen en actief Europees burgerschap stimuleren.

Bibliotheek Kennemerwaard
Bibliotheek Kennemerwaard daagt iedereen uit zichzelf te ontwikkelen, mee te doen in de 
maatschappij, andere inwoners te ontmoeten en cultuur en kennis te beleven en te delen. 
Bibliotheek Kennemerwaard is hét centrum voor leren, delen en creëren.
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Veilig online shoppen
11 november 13.30 – 15.30 uur

De feestdagen zijn in aantocht en het gros 
van de mensen koopt zijn cadeautjes online. 
Gelukkig kun je bij veel webwinkels zonder 
problemen Sinterklaas- of Kerstinkopen doen. 
Toch heeft lang niet elke ondernemer het 
beste met jou als consument voor. Wat zijn de 
regels  van online winkelen? Hoe weet je of 
een online winkelier te vertrouwen is? De juris-
ten van het Europees Consumenten Centrum 
vertellen je in deze interactieve bijeenkomst 
over je rechten en plichten. Ook persoonlijke 
vragen kunnen behandeld worden! 

De Franse president Macron is een man van 
Europese vergezichten, de Duitse Bondskan-
selier Merkel de vrouw die al jarenlang stabiel 
en pragmatisch leiderschap vertoont. Waar 
Duitsland gaat voor begrotingsdiscipline en 
regels, wil Macron Europese solidariteit en de 
schulden van Zuid-Europese landen kwijtschelden. 
Om de geschiedenis in te gaan als geslaagd 
Europees leider, heeft Merkel de steun van Ma-
cron hard nodig. Wat hebben hun verschillende 
zienswijzen voor gevolgen voor de stabiliteit in 
de Europese Unie? Dr. Hanco Jürgens gaat hier 
tijdens zijn lezing uitgebreid op in.

Nationalisme & Oost-Europa
25 maart 13.30 - 15.30 uur

Liberale opvattingen vallen niet altijd goed 
bij landen als Polen, Tsjechië,  Hongarije en 
Slowakije. Dat uit zich o.a. rondom het vraag-
stuk migratie. Als reactie op dit probleem 
bouwt Hongarije een hek om zijn grens te 
beschermen. Deze vier landen, die zich in 1991 
met elkaar verbonden in de Visegrad-groep, 
zetten zich geregeld af tegen het westerse 
gedachtegoed. De betreffende  regeringen 
lijken soms eurosceptisch terwijl de EU bij 
hun bevolking geliefd is. Drs. Wolter Blankert 
gaat in zijn lezing in op hoe het nationalisme 
samengaat met de EU-liefde.

Buurman en boeman Poetin?
27 mei 13.30 - 15.30 uur

Er heerst instabiliteit in Europa. Denk aan de  
oorlog in Oost-Oekraïne, de MH17-ramp, 
cyberattacks en de annexatie van de Krim. 
Een voor een zijn het gebeurtenissen waar 
Rusland mogelijk bij betrokken is geweest. 
Is er sprake van het nieuwe ‘rode gevaar’? 
Wat voert Poetin in zijn schild? De spanningen 
tussen Rusland en de EU lopen, als gevolg van 
de ondertekening van het  Associatieakkoord 
van Oekraïne met de Europese Unie, steeds 
verder op. Tijd om deze relatie onder de loep 
te nemen. Drs. Natasja Nikolic licht een tipje 
van de sluier op.

Merkel en Macron aan de knoppen
23 september 13.30 - 15.30 u
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Klimaatvluchtelingen
22 april 13.30 – 15.30 uur

Naast de economische en politieke vluch-
teling moeten wij ons opmaken voor een 
nieuw soort ontheemde: de klimaatvluch-
teling. Een onderschat probleem dat het wes-
ten de komende jaren zal overspoelen. 
Door klimaatverandering zullen bepaalde 
delen van de wereld niet meer bewoonbaar 
zijn en de zoveelste humanitaire ramp ligt op 
de loer. Een weerman en expert op het gebied 
van klimaatvluchtelingen zullen dit fenomeen 
op deze zondagmiddag toelichten, zodat we 
een beetje weten wat ons te wachten staat.

Voorkom vakantiegedoe
3 juni 13.30 - 15.30 uur

Vakantiegedoe! Je denkt goed voorbereid op 
vakantie te gaan en dan nog loop je tegen 
onverwachte dingen aan die een domper op 
de reis veroorzaken. Je vlucht is vertraagd en 
het hotel is absoluut niet zoals op de foto’s 
was beloofd. Als consument in Europa heb je 
meer rechten dan je denkt, maar je moet daar 
natuurlijk wel van op de hoogte zijn. De juris-
ten van het Europees Consumenten Centrum 
beantwoorden deze middag al jouw vragen 
op dit gebied, zodat jij in de zomer met een 
gerust hart op vakantie kan. 


