
Op 15 december 2020 organiseert de LFB, van 15:00 tot 17:00 uur,Op 15 december 2020 organiseert de LFB, van 15:00 tot 17:00 uur,
het online minisymposium ‘Met hart en ziel’.het online minisymposium ‘Met hart en ziel’.

U kunt dit symposium volgen via een livestream.U kunt dit symposium volgen via een livestream.

Aan het eind van ons jubileumjaar spreken we met een aantal tafelgastenAan het eind van ons jubileumjaar spreken we met een aantal tafelgasten
over de plek van mensen met een verstandel�ke beperkingover de plek van mensen met een verstandel�ke beperking  

in onze samenleving.in onze samenleving.  
We staan stil b� het verleden, het heden en de toekomst.We staan stil b� het verleden, het heden en de toekomst.  

Het gaat over opkomen voor jezelf, het ontdekken van talenten en hetHet gaat over opkomen voor jezelf, het ontdekken van talenten en het
werken als ervaringsdeskundige.werken als ervaringsdeskundige.

T�dens het symposium spreken w� onder andere met:T�dens het symposium spreken w� onder andere met:
- Paul van Trigt, historicus- Paul van Trigt, historicus

- Petri Embregts, hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg- Petri Embregts, hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg
- Rick Brink, minister van Gehandicaptenzaken.- Rick Brink, minister van Gehandicaptenzaken.  

Er z�n leuke filmpjes en er is een optreden.Er z�n leuke filmpjes en er is een optreden.

Daarnaast besteden we aandacht aan het afscheid vanDaarnaast besteden we aandacht aan het afscheid van  
LFB medewerker Conny Koo�man.LFB medewerker Conny Koo�man.  

Conny is een van de oprichters van de LFB 25 jaar geleden.Conny is een van de oprichters van de LFB 25 jaar geleden.  
Z� zet zich met hart en ziel in voor de LFB en is en voor velen eenZ� zet zich met hart en ziel in voor de LFB en is en voor velen een

inspirerend voorbeeld.inspirerend voorbeeld.    

Reserveer de datum vast in je agenda.Reserveer de datum vast in je agenda.
De definitieve uitnodiging volgt!De definitieve uitnodiging volgt!

Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar:Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar:
Joost Blommendaal, manager LFB, jJoost Blommendaal, manager LFB, j.blommendaal@lfb.nu.blommendaal@lfb.nu

SAVE the DATE! 

15 december 2020

Minisymposium LFB 

Met hart en ziel
Ter ere van het 25-jarig jubileum van de LFB 

en het afscheid van oud-directeur Conny Koo�man.

http://lfb.nu/

