Boekenpresentatie DOOR RENÉ VAN DEN ABEELEN
Twee jaar geleden verhuisde René van den Abeelen van Almere naar Obbicht: weg uit de Randstad, genieten van de
mooiste provincie van het land! En: doorgaan met het maken van radioprogramma’s, wat hij al 50 jaar doet. Bij lokale
zenders, bij landelijke zenders, met muziekprogramma’s, met nieuwsprogramma’s. Hij heeft het allemaal gedaan. En hij
is er nog steeds mee bezig want vanuit zijn huisstudio is zijn programma Muziektherapie elk weekeinde op meer dan 30
stations in Nederland en België te beluisteren…
Hier in Obbicht gaat hij ook door met schrijven. In februari verscheen een nieuwe verzamelbundel (Maar nou nog een
titel…) en vorige maand publiceerde hij twee boeken met kattenverhalen. En of dat niet genoeg is heeft hij hier al een
paar nieuwe beeldjes uitgebracht, want hij is ook actief als modelleur.
Hoe kwam hij hier in Obbicht terecht?
Hoe is dat eigenlijk: werken bij radiostations als Radio Noordzee
Nationaal, Business Nieuws Radio, Arrow Classic Rock en
regionale zenders?
Verhalen schrijven… hoe krijg je de ideeën?
Zit zo’n verhaal al helemaal in je hoofd als je begint?
Modelleren… Wat komt daarbij kijken? Is het heel anders dan
beeldhouwen?
Op zaterdag 28 mei 14.00 uur vertelt hij erover in ’t Törpshoes
aan de Obbichtermarkt en laat hij horen en zien waar hij het over
heeft. En natuurlijk beantwoordt hij eventuele vragen.

Brunch
Beste Dorpsgenoten,
Op zondag 19 juni a.s. is er zomerkermis in Obbicht. Er is op de markt een alternatief feestprogramma
georganiseerd door de groep “Neet te Redde”. Nu ’t Törpshoes al een tijdje geopend is en al veel inwoners
mochten genieten van een heerlijke maaltijd kunt u na afloop van de sacramentsprocessie, rond 12.30 uur,
op deze kermiszondag genieten van een Brunch in de gezellige ruimte van ’t Törpshoes.
Het menu gekookt door de huiskoks van ‘t Törpshoes:
Vooraf: verse aspergesoep om te vervolgen met een kippenpasteitje en belegde broodjes. Ter afsluiting een
aardbeienmousse.
Aanvang ongeveer 12.30 uur
De prijs bedraagt € 9.50 per persoon (exclusief consumpties).
Hoe inschrijven:
U vult op onderstaande strook uw gegevens in en deponeert dit in de brievenbus van ’t Törpshoes, markt 10
te Obbicht, of u mailt de gegevens door naar: dorpsplatformobbicht@gmail.com
Uw aanmelding is definitief als uw gegevens bij ons binnen zijn en tevens de betaling is ontvangen.
Inschrijving is mogelijk tot uiterlijk 11 juni a.s.
Hoe betalen:
U boekt het bedrag á € 9,50 pp. over per bankoverschrijving op: NL73 RABO 0137993269 ten name van
Dorpsplatform Obbicht onder vermelding van: Brunch 19 juni
U kunt ook betalen door in ’t Törpshoes op onderstaande tijden in te lopen en u betaalt dan per pin (er is een
pinapparaat aanwezig) let op uitsluitend op:
• Maandag 13.30 – 16.00 uur
• Woensdag 13.30 – 16.00 uur
• Vrijdag
13.30 – 16.00 uur
Ja, ik neem graag deel aan de brunch op zondag 19 juni
Mijn naam is:
Telefoonnummer:
Emailadres (indien van toepassing)
Neemt deel aan de brunch op zondag 19 juni met:
aantal personen
Ik betaal per overboeking/per pin (doorstrepen wat niet van toepassing is).
Inleveren in de brievenbus van ’t Törpshoes of per email naar: dorpsplatformobbicht@gmail.com.

