
... met beide voetjes op de grond ;-)
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We lopen op wolkjes. pH7-Positief Hove krijgt 
versterking van rasechte Hovenaar en 
geëngageerde duizendpoot Stefan Beeldens (41).
 
Voorzitter Herman vertelt:
“Stefan past perfect in ons positief Hove-verhaal. 
Al van zijn jeugdjaren is hij betrokken bij het 
verenigingsleven. Hij ‘ademt’ Hove. Hij is de man 
die Hove kan doen groeien naar de Zevende 
hemel. Onze gemeente heeft nood aan mensen 
met zijn  creativiteit en ambitie. We zijn heel 
verheugd met zijn beslissing om samen met ons 
te groeien”.

Stefan Beeldens kiest voor positief Hove!

De       evende hemel
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Positief Hove

7

Post-it-ie�es Nu al beroemd: onze “Post-it”- ie�es !
Kleine & grote “Hier-worden-we-blij-van”- post-its om niet te vergeten:
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Duim omhoog
voor de massale opkomst

op de 11.11.11-
lichtjeswandeling
in het Frijthout

Met z’n allen shoppen
tijdens de 

Middenstands Nocturne
op 21 december

 

Zangeres
Ann VanDen Broeck
gaf 220 senioren

een fantastisch feest

De jeugdraad

gaat voor een nieuw

DrieKoningenvuur

als Kerstboomverbranding

op zaterdag 6 januar
i

De bomen komen!
...in onze geliefde

Geelhandlaan.
We kozen voor 
Olmen-bomen.

De nieuwe facebookpagina

van onze gemeente
groeit elke dag.

Volg mee op

facebook/Gemeente_Hove

Zoek onze berichten via #2540

S�ef��

Samen voor een plezant Hove

De oproep van onze kandidaat-burgemeester Goedele in ons vorige magazine had dus e�ect:
“Het gaat niet slecht in Hove maar als partij hebben we de ambitie om het nog beter te doen. De lat mag 
best wat hoger. We zijn er zeker van dat we dit enkel kunnen doen met mensen die gaan voor positiviteit en 
samenwerking. Stefan heeft onze oproep duidelijk begrepen en nam een prima beslissing”, lacht Goedele.

   Gezinnen, Jeugd, Cultuur, Onderwijs en Sport

We wensen jullie een gezond, hartverwarmend én leuk 2018 

Samen maken we er een positief jaar van!

 Stefan gaat in op de oproep van kandidaat-burgemeester Goedele

“Toen ik in 2015 gekroond werd tot “verdienstelijke burger”, kriebelde 
het al om meer te doen. Ik barst van de ideeën, kleine ideeën maar 
ook ambitieuze.  Schepen Guy Wollants deelt diezelfde interesses. 
We hebben dezelfde realiseerbare dromen. Guy duwde me in de 
politieke richting en het is Goedele die me �naal over de streep trok 
door haar recente oproep tot meer samenwerking in Hove. Daar ga 
ik 100 % voor: creativiteit, inspanning en samenwerking. Dé drie 
sleutelwoorden om Hove te leiden naar een nieuw tijdperk. ”

Stefan Beeldens: 
“Ik ben al sinds mijn zestiende actief in het dorpsleven. Als bestuurslid 
van de Gezinsbond, als coördinator van de jeugdvereniging Jaanimo, 
als voorzitter van het oudercomité van de gemeenteschool, als 
bezieler van de Sinterklaasfeesten, als spring-in’t veld op vele Hovese 
podia én als voormalig marketing-en communicatiemanager van 
Fitopia heb ik me kunnen verdiepen in thema’s zoals jeugd, 
gezinnen, cultuur, onderwijs en sport.” 



Positieve #2540 Dorpskrant pH even
Positief Hove

7

pH even
Positief Hove

7

Een terugblik met bruisende plezante beelden!

Een overvolle Da Capo-zaal
tijdens onze Kwis die 1.000 euro

opleverde voor het goede doel U-Turn.
Heel wat

lopers,
helpers

en
supporters
tijdens de

Scholenveldloop
en de 7 Miles.

Martine Prenen als ere-gast
op de nieuwe beurs

“Het Goede Leven in Hove”

 
    Op 1 juni opende onder ruime belangstelling een totaal vernieuwd diensten- 
    centrum in Hove. De infrastructuur van het centrum was na ruim 25 jaar   
    uitgeleefd en voldeed niet meer aan de huidige normen. Het verouderde  
    gebouw kreeg een totale make-over tot een fris, eigentijds en gezellig   
    ontmoetingscentrum. 

Subsidie resultaat van grondige voorbereiding
 
OCMW-Voorzitter Goedele Breyne zocht bij aanvang van het project samen met de medewerkers naar 
mogelijke �nancieringsbronnen. Het OCMW bestuur diende een subsidieaanvraag in. Dankzij de grondige 
voorbereiding van secretaris Rob Van den Audenaerde heeft minister Vandeurzen een stevig dossier 
gekregen van OCMW Hove.
 
60% van de totale verbouwingskost
 
De subsidie is ruim 60% van de totale verbouwingskosten. Het heeft nochtans wat tijd gekost om iedereen 
te overtuigen van de noodzaak van deze investering. Alle cijfers tonen aan dat Hove een sterk vergrijsde 
gemeente is. Nu kunnen we voor de komende jaren een betere dienstverlening aan de Hovenaars 
aanbieden, ge�nancierd met Vlaamse middelen.

Het Dienstencentrum herleeft 
 
De gebruikers krijgen in het lokaal dienstencentrum de mogelijkheid om actief te blijven en een sociaal 
netwerk uit te bouwen. Sinds de vernieuwing kregen alle activiteiten een boost : het aantal maaltijdge-
bruikers blijft stijgen en we hebben ook een hoop cursisten erbij. Nieuwe initiatieven zoals de ‘digidokters’ 
waar studenten Hovenaars helpen met kleine computerproblemen, bleek ook een schot in de roos. En 
eindelijk kunnen de pedicures hun werk in alle privacy doen.
  

Blij met  € 242.000 subsidie voor
het vernieuwde Dienstencentrum

Onze gemeente nog groener!

Landschapspark Frijthout krijgt stilaan vorm. 
Een pak vrijwilligers hielpen bij het planten

van 2.750 struiken en knot-eiken. 

Langs de hondenweide worden 45 tamme 
kastanje-en notenbomen geplant. 

Tegen 24 juni 2018 is
Landschapspark Frijthout klaar. 

Volg Stefan en zet ook de stap
naar de Zevende hemel in Hove.

Lees meer op www.positiefhove.be
Volg ons via #2540
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