
Geraardsbergsestraat 23
Ninove

054 32 86 00
www.evimaes.be

Volg ons op Facebook
& Instagram

Openingsuren:
van din. tot vrij.: 10u-12u & 14u-18u30

Zat.: 10u-12u & 14u-17u
Zon- en maandag gesloten

Of op afspraak.
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LAATSTE KANS
VOOR ONZE
UNIEKE ACTIE
TOT 30 JUNI 2018:
Bij aankoop van montuur + glazen
(ook multifocaal) GRATIS complete
zonnebril op jouw sterkte! Perfecte
kwaliteit!

Jaarlijks terugkerende actie wegens
grote tevredenheid en vraag van
onze klanten.
*met sterktebereik (info in de zaak),
maar bij heel hoge dioptrieën ook
zo scherp mogelijke prijzen.

Liever een korting?
Dan krijgt u van ons 10% op
uw totaalaankoop (max. €100) Ruim aanbod aan monturen, zonnebrillen, sportbrillen en kinderbrillen.

Gespecialiseerd in contactlenzen en multifocale glazen!
Voor al onze andere acties

bekijk onze website!

Optiek Evi Maes!!!
Gezellige optiekzaak waar keuze, service en precisie centraal staan!

EXCLUSIEF
in Ninove
ODETTE

LUNETTES !

DEDERDEBLADZIJDERONDOM

“ALS is een spierziekte die in de
hersenen en het ruggenmerg
ontstaat. Het is een dodelijke en
vooralsnog ongeneeslijke ziek-
te”, legt de ALS Liga uit. “Je kan
ALS best omschrijven als een
ziekte die je lichaam volledig lam
legt vanaf de nek. Je kan niet
meer bewegen, spreken, slikken
en ademen en raakt gevangen in
je eigen lichaam. De geestelijke
en zintuiglijke vermogens blij-
ven intact.”
“In België lijden duizend mensen
aan ALS. Jaarlijks overlijden er
meer dan tweehonderd patiën-
ten en komen er minstens even-
veel bij. ALS Liga België, een
niet-gesubsidieerde vzw, tracht
de laatste levensjaren van pati-
enten zo kwalitatief mogelijk te
maken”, klinkt het bij de Liga.
“Het gaat dan onder meer om
bijstand voor de zieke en zijn
omgeving op psychosociaal en
administratief vlak, opkomen

voor hun rechten bij de overheid,
het wetenschappelijk onderzoek
stimuleren en financieren. We
verstrekken ook zorg op maat.”
Dat kost uiteraard geld en daar-
om is er de campagne ‘Project
#TB225’ die de steun kreeg van
SimonMignolet, keeper bij de

Rode Duivels en Liverpool. De
campagne ging officieel van start
in Ninove bij het bedrijf Takeu-
chi & Verhoeven Grondverzet-
machines. Daar werd de mini-
graafmachine voorgesteld die als
uithangbord dient voor de cam-

pagne. Een machine in felrode
Duivelskleuren die vanuit Nino-
ve, geplaatst op een aanhangwa-
gen, aan een rondrit is begonnen
tijdens de periode van het we-
reldkampioenschap voetbal.
“Het betreft een graver van Ta-
keuchi, een Japanse producent
van mini- en midi-graafmachi-
nes en rupsladers”, zegt men bij
Verhoeven die de importeur van
dat merk is voor de Benelux en
tevens de organisator van de
ALS-campagne. “De minigraver
#TB225 wordt geplaatst op druk
bezochte locaties in België waar
ook ingezameld wordt. En in de
zakenwereld zoeken we tevens

naar steun voor de ALS Liga. Zo
bieden we donatiepakketten aan
en zamelen we geld in via onze
leveranciers”, meldt men bij de
firma Verhoeven.
“Naast deze inzameling is het ge-
durende het wereldkampioen-
schap mogelijk om te bieden op
de spraakmakende editie van de
graafmachine #TB225. Op 14 ju-
li wordt de machine én aanhang-
wagen verkocht aan de hoogste
bieder. Elke euro bovenop de in-
koopprijs wordt geschonken aan
de ALS Liga.”

Graafmachine komt op tegen spierziekte
ALS tijdensijdensi ‘Project #TB225’
NINOVE Burgemeester Tania De Jonge (Open
VLD) gaf mee de aftrap van de campagne
‘Project #TB225’ waarbij een graafmachi
ne, uitgedost als Rode Duivel, het uithang
bord is om tijdens het WK voetbal geld in
te zamelen voor de ALS Liga. Jan Lion

De campagne werd afgetrapt bij firma Verhoeven

Info over de campagne op
www.TB225.be

In België lijden
duizend mensen aan

ALS en jaarlijks
overlijden er meer
dan tweehonderd

patiënten


