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Lokale Omroep-awards
Onze nieuwe aflevering 'Kom mee naar buiten'
Stemmen voor de publieksprijs

Lokale Omroep-awards

Op 5 Juni reikt de jury van de OLON (Organisatie van Lokale Omroepen Nederland)

de Lokale Omroep-awards 2015 uit. 

Uit vele inzendingen is Good Veurein samen met 5 anderen in twee categorieën

genomineerd! 

In de categorie 'Presentatietalent' maakt Olga Hupkens kans te worden uitgeroepen

tot het grootste Presentatietalent van Nederland. En onze aflevering 'Geloven' zou

wel eens de prijs in de wacht kunnen slepen van het beste lokale programma van

Nederland .

Onze nieuwe aflevering 'Kom mee naar buiten'

Overal worden we omringd door alles wat groeit en bloeit. En we maken er zelf ook

deel van uit; het ritme van de seizoenen, de bloei en het verval, de cyclus van het

leven.

Good Veurein gaat op pad met echte natuurliefhebbers: Peter Alblas, Anne van der

Linden en Hub Maar. Zij laten u met nieuwe ogen kijken naar de vertrouwde

bloemen, kruiden en insecten.
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Klaprozen in een veldboeket? Ze

verwelken toch meteen als je ze plukt?

Bij ons de gouden tip! 

Brandnetels zijn in veel opzichten

waardevol. De Romeinen maakten er al

gebruik van. Er komen wel 150 soorten

vlinders en insekten op af!

Paardenbloemen onkruid?
Ze zijn lekker, hebben een medicinale
werking én je kunt er oorbellen mee
maken.

Bijen zijn onmisbaar in de
voedselketen. Ze zijn blij met bloemen
en een bijenhotel, en je hoeft niet bang
te zijn dat ze je lastigvallen.

Twajn heeft groene vingers. Dat belooft

wat!

Klik hier voor de praktische informatie bij 'Kom mee naar buiten'.

Op  www.goodveurein.nl vindt u ook alle eerdere afleveringen van Good Veurein.

 

U kunt nog stemmen!

Tot 12 juni kunt u nog stemmen op Good Veurein voor de publieksprijs van de
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filmwedstrijd van Cinemasenior. 

Dus ga naar www.cinemasenior.nl en stem op Categorie 1, Good Veurein, Talent.

'Kom mee naar buiten' is te zien op TV Maastricht v anaf 5 juni 2015, na het nieuws van

19.00 uur en vervolgens in de weekendcarrousel.

Ook KPN-klanten kunnen nu TV Maastricht ontvangen: kanaal 641!

Heeft u niet de mogelijkheid de aflevering via TV M aastricht te bekijken, dan vindt u die

ook altijd op www.goodveurein.nl.
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