UITNODIGING BOEKPRESENTATIE

R ELUS TER B EEK

Een handelsreiziger in de politiek
(1944-2008) door Lukas Koops

VRIJDAG 6 MAART 2015
Zalencentrum De Loo
Coevorden

Uitnodiging boekpresentatie | Vrijdag 6 maart
Zalencentrum De Loo | Coevorden
Op 6 maart 2015 verschijnt het boek
Relus ter Beek, een handelsreiziger in de politiek
(1944-2008), geschreven door Lukas Koops.
Relus ter Beek groeide op in een rood nest in de
Coevorder wijk Tuindorp. Hij ontwikkelt zich van
een idealistische jongeman met pacifistische
opvattingen, tot een minister die overtuigd meedoet aan de Golfoorlog. Graag nodigen wij u uit om
in deze zelfde wijk Tuindorp de presentatie bij te
wonen van dit journalistiek portret van ‘de meest
markante politicus die Drenthe heeft voortgebracht’.
Lukas Koops was gemeenteraadslid in Rolde en lid
van provinciale staten van Drenthe voor
GroenLinks. Hij publiceert fictie en non-fictie, is
hoofdredacteur van het literaire blad Roet
en redacteur van het tijdschrift Noorderbreedte.
Vanaf 1995 is hij in verschillende functies
werkzaam bij RTV-Drenthe.
AANMELDEN
Via i.olthoff@vangorcum.nl kunt u zich aanmelden
tot 5 maart 2015 | (0592)37 69 35 | (06)2017 2027

Programma
14.30 uur
Ontvangst met koffie/thee
15.00 uur
Lukas Koops
		passie – mens – politiek
15.10 uur
Huib Minderhoud
		Historicus-publicist
		Het sociaal-democratische leven in Tuindorp in de 		
		
jeugdjaren van Relus
15.25 uur
Prof. Hans Renders
		
Directeur Biografie Instituut Rijksuniversiteit
		
Groningen, Biograaf van Jan Hanlo (1998)
		
Jan Campert (2004) en criticus voor Het Parool en
		Vrij Nederland
		Stroop. Azijn en Autorisatie
15.45 uur
Uitreiking exemplaar aan Henk ter Beek
15.50 uur
Uitreiking exemplaar aan Bert Middel
		
Dijkgraaf waterschap Noorderzijlvest. Opvolger 		
		
Relus ter Beek als Drents Kamerlid. Actief geweest in 		
		
veel functies binnen de PvdA
		Knuffelbeer van de Drentse PvdA?
16.05 uur
Afsluiting
		
Gelegenheid om onder het genot van een hapje en 		
		
drankje verder te praten met de auteur en 			
		genodigden.

Locatie: Zalencentrum De Loo | Looweg 38 | 7741 EJ Coevorden

