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Post-it-ie�es Nu al beroemd: onze “Post-it”- ie�es !
Kleine & grote “Hier-worden-we-blij-van”- post-it’s om niet te vergeten:

Heb jij ook goesting in een Positiever Hove?
Zin om mee te bouwen aan de 7de Hemel in Hove?

Lees meer op www.positiefhove.be!
Volg ons op
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... met beide voetjes op de grond ;-)
Positieve #2540 Dorpskrant

September 2017

Na twee mooie overwinningen van pH7-Positief Hove, in 2006 en 2012, is Goedele Breyne door het bestuur van Positief Hove  
gevraagd om kandidaat-burgemeester te zijn in 2018. 

Herman Puls, voorzitter van pH7 vertelt meer: ‘Positief Hove is ambitieus. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 wil pH7 opnieuw 
beter doen. Goedele Breyne is unaniem gevraagd om kandidaat-burgemeester te zijn. Wij zijn blij en �er dat ze deze belangrijke 
uitdaging aanvaardt. Als schepen en voorzitter van het OCMW heeft Goedele blijk gegeven van leiderschap en engagement.”
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Goedele Breyne is kandidaat-burgemeester!

De       evende hemel

Het verhaal van pH7 in een notedop:

2006
Positief Hove komt  als gloednieuwe en enige onafhankelijke partij  in de 
Hovese politiek, verbaast vriend en vijand met 20% stemmen van 
de Hovenaars en 4 zetels in de gemeenteraad.

2012
De Hovese kiezers belonen pH7 voor een tweede keer met meer dan 
22% stemmen en 5 zetels in de gemeenteraad. pH7 stapt in een sterk 
bestuursakkoord met drie schepenen, drie gemeenteraadsleden, 
OCMW-voorzitter en twee  OCMW-raadsleden.
.

2018-2024

pH7- Positief Hove legt de lat hoger

Als beleidspartij wil Positief Hove in 2018 de lijn doortrekken: 
Met een puur lokaal politiek project, los van nationale of regionale 
druk, naar de Zevende hemel in Hove. 

Die sprong willen we wagen met de hulp van de 
Hovese kiezers!

Studenten helpen
in het Dienstencentrum

senioren met
computerproblemen

Applaus voor de meer
dan 1.000 leerlingen
die lopen in het park

tijdens de Scholenveldloop

Grote proficiat aan
het Middenstandsteam
voor een fantastisch
Zomerendfeestweekend

én schitterend vuurwerk!

 

De Geelhandlaan
is klaar en

volledig binnen
het budget!

Onze gemeente heeft

een eigen app!

Downloaden maar!

Gemeente en OCMW

bereiden een modern

dienstverleningspakket

voor: onthaalbalie,

digitaal loket,...

“In 2018 wil ik met pH7 voluit gaan voor een nog beter resultaat. De burgemeester heeft een 
zeer belangrijke rol als spil�guur, als teamspeler en als verzoener. 

Ik wil die rol voor 100 % opnemen. Mijn expertise  in overheids�nanciën en ervaring als 
schepen en OCMW-voorzitter wil ik volledig inzetten om van Hove ‘een Zevende Hemel ‘ 
te maken. “

Zoek onze berichten via #2540
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Bedankt!

Op zondag 1 oktober organiseren de vrijetijdsdienst en de sportraad van de 
gemeente Hove de vijfde editie van de 7 MILES Sportparkloop. Het wordt een speci-
ale uitgave voor een goed doel. 

Chris Rydl, penningmeester pH7 en supersportief lid van de sportraad:

    “De 7 MILES is een sportief drieluik.  Het begint op zondagmiddag  
    12.30 u met de Kidsrun, een speelse parkloop en teamrun voor   
    kinderen.

    Om 14u is er de 7 Miles Teamrun, een estafetteloop van 7 x 1,6 km  
    voor bedrijven, clubs, scholen, verenigingen , families of vrienden 
    groepen. Het is een challenge voor teams van zeven lopers die elk  
    één mijl lopen. De teams geven zichzelf een naam en nemen het   
    tegen elkaar op in een 'run for fun'. 

Individuele lopers kunnen om 15.30 u deelnemen aan de klassieke  7 Miles Sportparkloop. Deel-
nemers lopen zoveel mijl als ze willen, maar het einddoel is om 7 mijl vol te maken (11km)”

Hove loopt voor Kom Op Tegen Kanker.

pH7-Schepen van sport Guy Wollants:  
“Iedereen die dit jaar mee loopt kan geld in het
laatje brengen voor het goede doel. Niet door zelf
te betalen om deel te nemen, want de deelname is
zoals steeds gratis. De gemeente Hove zal samen met
enkele sponsors het totaal aantal gelopen
mijlen omzetten in een bedrag ten voordele van
Kom Op Tegen kanker. “

       
      Loop mee met de 7 Miles
      en verdien 1€ voor 
      elke mijl die je loopt voor
      Kom Op Tegen kanker.

Op 13 oktober organiseert Positief Hove voor 
de derde maal “De Slimste Mens van Hove”.

Dit jaar gaat de opbrengst naar een vzw die 
ons nauw aan het hart ligt: 

U-TURN PROJECT BEYOND LIMITS

Project U-turn organiseert goedkope reizen naar 
verre en minder verre bestemmingen voor
mensen met een fysieke beperking of een niet 
aangeboren hersenletsel (NAH). 

Samen met andere reisgezellen verleggen deze 
mensen hun fysieke en mentale grenzen.
Ze nemen deel aan een avontuurlijke reis
buiten hun comfortzone, maar onder
deskundige begeleiding van kinesitherapeuten 
en opgeleide vrijwilligers. Het zelfvertrouwen
en de fysieke vooruitgang zorgen voor een 
vernieuwd zelfbeeld.

“Mijn dochter is met project U-turn op reis geweest in de
Spaanse Pyreneën. Zij is als een ander mens teruggekomen.

Vol nieuwe ervaringen en overtuigd dat ze opnieuw alles aan
kan na haar ongeval. Project U-Turn kan alle hulp gebruiken
voor de organisatie van deze reizen. Aangepaste rolstoelen,
hulpmiddelen, tenten… 

Medische en paramedische bijstand is onontbeerlijk en moet
betaalbaar aangeboden kunnen worden. 

pH7-Positief Hove rekent op u om Project U-TURN een duwtje in de rug te geven. Om mensen met een 
beperking te helpen  om aan dit prachtig avontuur deel te nemen”

Schrijf je in voor onze “Slimste Mens van Hove”
via katia.devriendt@telenet.be! 

Frédéric Marquet, pH7-gemeenteraadslid:

Loop je liever niet, maar je wil de actie steunen: Doe een vrije gift: 
Stort een bedrag op rekeningnummer  BE03 4886 6666 6684 met als vrije mededeling: GIFT 110287259.  
Zo wordt jouw storting automatisch gekoppeld aan de actie van Hove. Je kan deze storting uitvoeren via
de website van Kom Op Tegen Kanker. Giften vanaf 40€ zijn �scaal aftrekbaar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
Vrijdag 13 oktober om 20u in  DA CAPO 

Quiz ten voordele van U/TURN VZW PROJECT BEYOND LIMITS 
  

 

 
Voor ploegen van 4/5 deelnemers  De winnende ploeg levert              “De slimste mens van Hove”  

Deelname: 20 € per ploeg  Inschrijven: katia.devriendt@telenet.be
 Meer info  op www.positiefhove.be
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	verso fullsept voor druk
	full recto sept voor druk web

