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Boek voor bibliotheek

Culemborg - Op 10 juli werd aan Herman Wevers van de bibliotheek Culemborg, het roze
levensboek van Connie van Nieuwkerk overhandigd. De Inclusieve Stad Culemborg kent al
vele levensboeken, maar dit speci�eke thema is nog onderbelicht. Connie wilde dit boek
graag aan de bibliotheek schenken, om het breder toegankelijk te maken en als dank aan
deze bibliotheek en aan Culemborg. Een geweldige stad. 

 Haar levensboek heeft als titel “ liever lesbies” . Omdat zij dat zo ervaart. Met dank aan de
vrouwenbeweging.

 Dit boek is de 41 ste in de serie “roze levensboeken van oudere LBT I..ers,” uit gebracht door
he IHLIA. Het aanbieden gebeurde op een bijeenkomst van het Roze netwerk, door Herman
Boers, projectleider van deze serie en door Connie van Nieuwkerk. 

 Daarna vertelde zij iets en ontstond er een boeiende uitwisseling met de aanwezigen. (Foto:
Theo van Dam)
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Agenda

Meld uw agendapunt aan

‘Keito�e’ workshop voor ouderen

17-7-2021 Vanaf 10:00 tot 12:00 uur 
 

Open Atelier

18-7-2021 Vanaf 11:00 tot 15:00 uur 
 

Pippin aan het Spoel: circustournee

18-7-2021 Vanaf 14:00 tot 16:00 uur 
 

Verbeter je nachtrust met Yin & Yoga NIDRA

20-7-2021 Vanaf 20:30

Meeste reacties

SpaceBuzz bij OBS Kaardebol 2 10/7

Tim de Kroon kandidaat-lijsttrekker GroenLinks 1 13/7

‘Vips’ 1 11/7

Feest bij Kunst en een Koekje 1 11/7
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