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Kandidaat-burgemeester
Goedele Breyne stelt
haar topploeg voor

De       evende hemel
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1. Goedele Breyne
       Met haar ervaring, �nancieel inzicht
       en positieve visie wordt ze onze én jullie
       burgemeester ... als jullie samen mee supporteren.

2. Stefan Beeldens
         De creatieve spits die scoort met nieuwe ideeën, warme samenwerkingen
         en partij-overschrijdende initiatieven.

3. Katia Devriendt
     De goedlachse spits die met haar gedrevenheid van alle Hovenaars winnaars
      maakt.

Het topteam van pH7-Positief Hove staat -net zoals
onze Rode Duivels - klaar om te scoren.

In primeur verklappen we hier de opstelling van
onze coach Goedele. Op 14 oktober kan u
supporteren voor:

Benieuwd naar onze
ploegopstelling?

Voetbalanalist en ex-assistent bondscoach 
Eddy Snelders hoor en zie  je dagelijks
in de media tijdens het WK voetbal.

Eddy kreeg de ploegopstelling van pH7
in handen. Met zijn inzicht geeft hij z’n
professionele mening over deze ploeg.

Eddy Snelders:
“Deze ploeg heeft een sterk collectief. Wat meteen opvalt zijn de
spitsen die in staat zijn om stevig te scoren. Het gevarieerd middenveld
zal zorgen voor verrassingen én de verdedigers ....

Bekijk het volledig beeldverslag
op www.positiefhove.be
of facebook/positiefhove

Supporter mee op 14 oktober
en kies voor pH7-Positief Hove.

Ongezien in Hove - Live vanop het WK Voetbal in Rusland!
Voetbalanalist Eddy Snelders over pH7-Positief Hove

Meer zien en horen?

Ontdek binnenkort nog nieuwe sterspelers
op facebook/positiefhove

?
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7Geniet van je zomer!
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“Team pH7 - Positief Hove begon in 2004 als amateurploeg. Een socioculturele vereniging van
én voor de Hovenaar. Positieve onafhankelijke Hovenaars met één ambitie: het dorpsgevoel behouden.

Langs de zijlijn, en op een typische manier. Met humor, maar ook met ernst.
En jawel, zo kwam er in 2006  een ‘politieke vleugel’. pH7 Positief Hove wou geen lijnrechter blijven
maar op het veld komen.

Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 kwamen de spelers met steun van 1100 supporters
in actie op het veld van de gemeenteraad.

In 2012 steeg het aantal supporters naar 1300. Dankzij een sterke formatie van ervaren spelers en
jonge krachten werd pH7-Positief Hove een bestuursploeg.

In 2018 hebben wij dezelfde ambitie als het nationale
voetbalelftal: een resultaat behalen waar we samen
met onze supporters �er op kunnen zijn.

Guy Wollants
Schepen van Sport, Jeugd en Communicatie              

De naam ‘pH’ komt uit de

chemie en meet de zuurtegraad. 

Een stof zoals water zal

helemaal neutraal zijn

bij de waarde pH7.

En pH is natuurlijk ook

de afkorting van Positief Hove. 

Leuk hé!

Het getal “7” is gekendvoor zijn grote magischekracht.  Voor veel mensen is 7 het symbool voor geluk. Voor Hove ook natuurlijk!

Onze kleuren symboliseren onze onafhankelijkheid. We zijn soms een beetje rood,
regelmatig heel groen, vaak ook blauw én in het midden kunnen we zelfs neutraal zijn.

We kunnen een eigen onafhankelijke mening hebben per onderwerp in onze gemeente.
Eén ding staat vast: we gaan steeds 100% voor Hove.  Jij ook?
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Kiezen voor pH7 - Positief Hove is kiezen voor Hove! 

Stefan Beeldens

Dave Van den Bergh Frédéric Marquet

Jan WoutersChris Rydl

Herman Puls

Guy Wollants

Ysabel Schoenmaeckers

Jessica De Lannoy

Goedele Breyne
Onze kandidaat-burgemeester

Katia Devriendt

Guy met kandidaat-burgemeester Goedele Breyne

Guy geeft zijn volle steun aan Katia Devriendt, Goedele Breyne,
Stefan Beeldens én het volledige pH7- Positief Hove team.

Supporter mee voor onze talenten: En onze laatste man...
Klaar om ons te steunen en te duwen:

De bezieler én oprichter van onze
onafhankelijke dorpspartij pH7-Positief Hove.

Guy Wollants
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