
Nieuwsbrief november 2014  'Talent'

Door je talenten te gebruiken, haal je het beste uit jezelf. Het geeft je plezier in je

vrije tijd en succes in je werk.

Als je wat ouder bent, is dat talent vaak nog verder ontwikkeld en verrijkt door je

levenservaring. 

In aflevering 25 'Talent' volgt Good Veurein getalenteerde ouderen. Zij vertellen

enthousiast en bevlogen over wat hun talent hen gebracht heeft en nu nog steeds

brengt.

In het kader van de Nationale

Ouderenweek organiseerde de

Gemeente Maastricht in

samenwerking met een aantal

organisaties de talentenjacht 'Talent

65+' voor senioren. U maakt kennis

met een drietal winnaars zowel in

voordrachtskunst als in beeldende

kunst.

Mijnheer J.Schols met Guy van Grinsven

Meneer Schols won met zijn
fotografie-kunst een expositie en een
masterclass van de fotograaf Guy van

Mevrouw G. Ottenheijm-Janss

Bij mevrouw Ottenheijm zit het dichten
haar in het bloed. Van kinds af aan
dichtte ze en schreef ze verhalen. 
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Grinsven. Gedreven vertelt hij hoe hij
te werk gaat om de mooiste foto's te
maken.
 

De 65+talenten nemen in Theater aan het Vrijthof

het applaus in ontvangst.

Op onze site www.goodveurein.nl
vindt u de aflevering en de praktische
informatie bij 'Talent'. 

 

Mijnheer A. Precilia

Meneer Precilia, geïnspireerd door de
oudere Cubaanse zangers, zingt met
overgave. Hij verhaalt over zijn jeugd
waarin zijn vader zijn grote voorbeeld
was.
 

Irma gaat op zoek naar haar talent

En welk talent heeft u?
Heeft u mooie ervaringen met uw
talent en wilt u die delen met de
kijkers van Good Veurein of wilt u
reageren op deze aflevering? Via
gastenboek, contactformulier, email of
Facebook zien wij uw berichtje graag
tegemoet. Als u ons een 'like' geeft op
FB
www.facebook.nl/GoodVeurein blijft u
ook tussendoor op de hoogte van
onze activiteiten.

'Talent' is te zien op RTV Maastricht vanaf 7 novem ber 2014, aansluitend aan het nieuws
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van 19.00 uur en vervolgens in de weekendcarrousel.

De kijkers van andere lokale omroepen kunnen deze a flevering later in het jaar verwachten.

Heeft u niet de mogelijkheid de aflevering via RTV Maastricht te bekijken, dan kunt u altijd

de aflevering zien via onze site www.goodveurein.nl.
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