Probus Antwerpen Noord
Probus Voorkempen
Zilveren Passer 68
Online lezing door Lia van Bekhoven

“De Britten na Brexit. Wie denken ze wel dat ze zijn? "
Partners zijn welkom

Datum :

15 april 2021

Programma :
10:30 - 11:00 uur

Inlogmoment

11:00 - 12:00 uur

Online lezing door Lia van Bekhoven “De Britten na Brexit. Wie denken ze wel dat ze zijn? ”

12:00 - 12:15 uur

Kans om enkele vragen te stellen

Inschrijving is verplicht voor 13 april. Geen inschrijving = geen link
Gelieve uw inschrijving te sturen naar etienne.verheyen@telenet.be voor Probus Antwerpn Noord
Gelieve uw inschriving te sturen naar pauldepotter@telenet.be voor Probus Voorkempen
Gelieve uw inschrijving te sturen naar marita.debie@telenet.be voor de Zilveren Passer 68

Achtergrond info:
Tijdens de lezing “De Britten na Brexit. Wie denken ze wel dat ze zijn? ” maakt Lia van Bekhoven een analyse.
We denken de Britten te kennen. De Engelse havenstad Dover ligt maar 45 kilometer van het vasteland. We leven
tenslotte al heel lang naast elkaar maar iedere keer zitten we er weer naast. En nooit hebben we er verder naast
gezeten dan op die zonnige dag in juni 2016 toen een meerderheid van de Britse kiezers, tot onze grote verbazing,
stemde voor het beëindigen van het Europees lidmaatschap. Wat bewoog de Britten die beslissing te nemen? Wisten
ze wel waar ze voor stemden en hebben ze - anno 2021 - nu de uittreding niet het beloofde paradijs blijkt te zijn, spijt
van dat besluit?
Dezer dagen wordt door veel Britten om het onderwerp heen gedraaid. Niemand heeft een idee hoe het in 2021
verder gaat. Na 4,5 jaar weten ze nog steeds niet waar ze aan toe zijn. Johnson kan nog altijd niet vertellen hoe het
Verenigd Koninkrijk er na Brexit uit zal zien, wat voor land gaat het worden? Hoe wordt het wegvallen van Europese
subsidies opgevangen? De armere delen van de bevolking zijn de klos, terwijl zij juist het meest vóór de Brexit
stemden.
Spreker:
Lia van Bekhoven 67 jaar geboren in Oosterhout doet al tientallen jaren vanuit de Britse hoofdstad verslag voor
Nederlandse en Belgische media. Journalistiek is haar vak sinds ze in 1975 afstudeerde aan de School voor de
Journalistiek in Utrecht. Eind jaren zeventig vestigde ze zich in Londen, de liefde achterna. Ze is weduwe met 2
zoons (33 en 31 jaar). Anglofiel is ze nooit geworden, wel een Nederlandse Londense.
Haar stem klinkt onder meer op BNR Nieuwsradio en Radio 1 en is ze te zien op Canvas en de VRT. Ook tvprogramma’s als Buitenhof en Blauw Bloed laten haar graag aanschuiven.
Als correspondent in Londen heeft Lia van Bekhoven duizenden radiobijdragen, geschreven verhalen en t.v.
onderwerpen gemaakt over het Verenigd Koninkrijk. Ze heeft, vooral als ‘de stem uit Londen’, alle belangrijke en
minder belangrijke gebeurtenissen die zich in het VK afspeelden verslagen. Van de vredesonderhandelingen in
Noord-Ierland tot de huidige kredietcrisis, van de bomaanslagen op de Londense bus en metro, tot de dood van
Diana en de opkomst van Harry Potter.
Haar vaste opdrachtgevers zijn BNR Nieuwsradio, Radio 1, Nieuwsuur, de VRT Radio & TV, Elsevier en de
Wereldomroep. Op de BBC en Sky News is ze af en toe te zien als commentator op maatschappelijke ontwikkelingen
in Nederland. Ze werkte voor de NOS (radio), daarvoor voor de GPD kranten.
In 2007 werd ze onderscheiden met de Herman Wekker Prijs. Ze schreef ook een aantal boeken en ze geeft in
Londen rondleidingen gebaseerd op haar boek ’In Londen’.

