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MENSEN VAN BIJ ONS

ZEMST Open Vld nodigt voor het eerst ook inwoners uit op nieuwjaarsreceptie

OpenVldZemstheeftonlangshaar jaarlijksenieuw-
jaarsreceptiegehouden.
Dievondplaats inzaalAssebroekaandevoetbalvan

FCEppegem.Nieuwdit jaarwasdatookde inwoners
uitgenodigd werden om een glaasje te klinken op
2014.GemeenteraadslidBrunoLesagenodigdemet-

een alle inwoners uit om de eerstvolgende gemeen-
teraad inZemstbij tewonen.
Op die manier willen de liberalen aantonen dat ze

ookvanuitdeoppositieactiefkunnenzijn.Gastspre-
keropdenieuwjaarsreceptiewasMaggieDeBlock.

Foto Nick Dierickx (RDK)

HOEILAART Leerlingenconcert steunt Filippijnen

DeAcademievoorPodiumkunsteninOverijse(APKO)
organiseerde een leerlingenconcert ten voordele van
deslachtoffersvandenatuurrampindeFilippijnen.De
leerlingenkregenhiervoordemedewerkingvandege-
meentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking
(GROS)inHoeilaartdiezorgdevoordezaalvanhetGC
FelixSohie.

Het concert was compleet uitverkocht en tijdens de
pauzeenachterafkon iedereengenietenvaneenrijke
tafel lekkernijen die door de ouders werden klaarge-
maakt. Het muzikaal spektakel bracht uiteindelijk
4.525 euro op. De opbrengst gaat volledig naar de
NGO‘GeneeskundevoordeDerdeWereld’.

Foto Luc Decoster (DLO)

DIEGEM

Deleerlingenvanalleklassenvangemeentelijkebasis-
school De Fonkel in Diegem (Machelen) hebben on-
langs vliegtuigmaaltijden klaargemaakt. Zemoesten
koken in het thema ‘vliegen’. Tijdens een buffet kreeg
elkkinddekansomtesmullenvandegerechtendiedoor
deleerlingenbereidwerden.ErwerdgesmuldvanGriek-
sesaladesenFranseappelpannenkoeken, rijstiglo’sen

belegde eskimobootjes, Amerikaanse hamburgers,
Chinese wokschotels, gebakken bananen, Afrikaanse
gevuldedriehoekjesenkiwi-smoothies.Sederthetbe-
ginvanhetschooljaarwerkendekindereninelkleerjaar
rondeenwerelddeelenhetwasnudebedoelingeenge-
rechttemakenafkomstiguitelkdeelvandewereld.

Foto Galicia (RDK)

Leerlingen maken vliegtuigmaaltijden klaar

STEENOKKERZEEL Prijs sociale verdienste uitgereikt

HugoCloetensuitMelsbroekheeftonlangsdeprijsvan
socialeverdienste2013inontvangstgenomen.Burge-
meester Kurt Ryon en schepen vanWelzijn Clémence
Maes (beiden Klaver/N-VA) overhandigden hem een
biermand.
DeinwonervanMelsbroekwerdgeprezenvoorzijnja-

renlangeinzetinverschillendeverenigingenenadvies-
raden.HetwastijdenshetjaarlijksekerstfeestinSteen-
okkerzeel dat Hugo Cloetens in de bloemetjes gezet
werd.Metdeprijswildegemeentehaarerkenningto-
nen voor demensen die zich belangeloos en vrijwillig
inzetten. Foto Galicia (RDK)

MACHELEN

TijdensdenieuwjaarsreceptiehebbendeledenvanJong
CD&VMachelen een cheque van 1.230 euro overhan-
digdaanontwikkelingsorganisatieDisop.
Dat is een ngo die zich inzet voor deminderbedeelden
in dewereld. Hetwas een zichtbaar ontroerde Jeanine
Caekelberghdiedechequeinontvangstmochtnemen.

De ledenvanJongCD&Vzameldenhetgeld inmethun
kraampjeopdekerstmarktvanMachelen.630eurovan
hettotaalbedragwasafkomstigvandekerstmarkt,de
andere 600 euro komt van de zitpenningen van de
maanddecembervandemandatarissen.

Foto Galicia (RDK)

Jong CD&V schenkt 1.230 euro aan Disop
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BRASSERIE VAN DIJCK
In het centrum van

Zaventem /markt Zoekt

Zaalverantwoordelijke-
Kok en Zaalmedewerker

Startdatum: Januari 2014
Jan Indesteege
Gsm 0475.90.11.06

talen:
Perfect Nederlands en
Frans, Engels is een plus

CARROSSERIE NIJSMANS NV
te DEURNE

Keesinglaan 17-19

Wij werven aan:
BEKWAME en GEMOTIVEERDE

PLAATSLAGER
MET ERVARING

• Vaste betrekking
• Goede verloning
• Nederlands lezen/schrijven is
noodzakelijk
TEL 0475/24 25 19

0476/58 81 38

Dynamische zaak
Regio Roeselare
Werft aan

DIE LEIDING
KAN GEVEN
Ervaring en scholing
gewenst

Geen avondwerk
Geen zon- en
feestdagen

0476/73.99.29

CHEF
KOK

Restaurant in
St-Genesius-Rode

Werft aan

1 KOK KOUD
2 DIENSTERS
1 AFWASSER

1 SECRETARESSE 1/2 TIJD
Mail: mont_chauve@hotmail.com

Tel: 0477/758972

GARAGE HEREMANS TERNAT

Wilt u graag deel uitmaken
van onze dynamische ploeg?

Wij bieden u de volgende job aan:

KLANTENADVISEUR
• Je bent werkzaam als commercieel technisch onthaalbediende met

ervaring in de automobielsector.

• Samen met de collega's sta je in voor het onthaal van de klanten,
het plannen van herstellingen en/of
onderhoudsbeurten en facturatie.

• Ook het indienen en opvolgen van garantiedossiers is één van je
verantwoordelijkheden.

• Je bent perfect tweetalig, klantvriendelijk en flexibel naar
werkuren toe.

• Goede PC – kennis en technische autokennis is een must.

Bent u geïnteresseerd?
Stuur uw CV naar

GARAGE HEREMANS
Tav Dhr. Heremans

Assesteenweg 101-103
te 1740 Ternat
of per e-mail:

alain.heremans@heremans.be

www.heremans.be

Intro-fashionstore, wij zijn jong en dynamisch bedrijf met filialen te Denderleeuw, Asse en Wetteren!

Reageren
Mail je c.v. met recente pasfoto naar
sam@intro-fashionstore.be

Verkoopster (m/v) Winkelmanager (m/v)Verkoopster (m/v)
vol-/deeltijds • alle filialen

Jouw profiel:
• Je hebt oog voor mode, je kan met volle toewijding

kleding en stijladvies geven
• Je bent gedreven en hebt geen bang van weekendwerk
• Je hebt een verzorgd voorkomen
• Je bent verantwoordelijk voor jouw deel van de winkel

en zorgt ervoor dat dit er steeds piekfijn bijligt en de
collectie mooi gepresenteerd is.

Wij bieden je:
• een mooi salaris
• een vast contract
• leuk en jong team van collega's en goeie werksfeer
• doorgroeimogelijkheden in een nog vrij jong bedrijf in

volle groei

Winkelmanager (m/v)
voltijds • Asse

Jouw profiel:
• Je hebt ervaring in verkoop en bent sterk in onthaal en

advies geven van klanten op professionele en
vriendelijke manier.

• Je bent sterk in (bege)leiden en coachen van een
team, je profileert jezelf door aan je team te tonen
zelf het voorbeeld te zijn van hoe het wel moet

• Je legt de lat ook voor jezelf hoog
• je kan de verantwoordelijkheid en dagelijkse leiding

van een filiaal dragen
• Naast verkoop en coaching is de uitstraling van de

winkel ook een van je aandachtspunten zodat
collecties ten allen tijde perfect uitgestald zijn.

• Je bent de spreekbuis naar de directie toe.

Wij bieden je:
• ZEER aantrekkelijk loon
• firmawagen en evt .andere voordelen
• leuke werkomgeving waar je belangrijke schakel in

bent en waar ook zeker bepaalde mogelijkheden
bestaan qua doorgroei.

ZAVENTEM

Drugssmokkelaar
krijgt 36maanden
Een veertiger uit Barcelona is
veroordeeldtoteencelstraf van
36maandenwegenshet smok-
kelen van cocaïne. Deman had
in Spanje een doodgewone job
als administratief bediende bij
Citroën.Toendecrisis inSpanje
toesloeg, verloor hij zijn werk.
«Eerst probeerde hij hetmet de
opgebouwde financiële reser-
ves te rooien, en zocht hij naar-
stignaareennieuwejob»,pleit-
tezijnadvocaat,«Maarditwilde
niet lukken waarna hij zich liet
overhalen door een kennis om
cocaïne naar België te smokke-
len in zijn bagage.Hiervoor zou
hij 6.000eurokrijgen.»Maarde
man werd op 23 oktober op de
luchthaven van Zaventem ge-
klist en vloog de cel in. Daar zal
hijnunogenigetijdmoetenblij-
ven. (WHW)

BRUSSEL

Langstlevende
betaalt geen
successierechten
De langstlevende partnermoet
voortaangeensuccessierechten
meer betalen op de gezinswo-
ning. Het Brussels parlement
heeft die maatregel goedge-
keurd. De vrijstelling van suc-
cessierechten op de gezinswo-
ning moet voorkomen dat de
langstlevende partner de eigen
woning moet verkopen om de
successierechtentekunnenbe-
talen. «Wie leeft van een klein
pensioen en weinig liquide
middelen bezit, heeft soms
geen andere keuze dan de wo-
ning te verkopen om die belas-
ting te kunnen betalen», zegt
bevoegd minister Vanhengel
(Open Vld). «Zeker voor oude
mensen is zoiets wraakroe-
pend.»Devrijstellingwordtvan
kracht voor de personen die
overleden zijn sinds 1 januari
2014.Desuccessierechtenmoe-
ten nu pas betaald worden als
de langstlevendepartner ook is
overleden. (AMG)

BEKENDE BRASSERIE DEELT IN KLAPPEN HORECASECTOR

«De Met blijft open»

VILVOORDE

DIMITRI BERLANGER

DeMetwasvroegereenoverdek-
temarkthal.Hetgebouwiseigen-
dom van de stad. Er geldt echter
een erfpachtovereenkomst tus-
sen de stad en brouwerij Primus,
die de zaak verder doorverhuurt.
Beginjaren ‘90kreegdebrasserie
grote naambekendheid met de
komst van VTM. Erwerden gere-
geld programma’s opgenomen
voorradioentelevisie.Dieglorie-
periode ligt al een tijdje achter
onsennuwordendeuitbatersge-
confronteerd met de zorgen die
alle horecazaken bezighouden,
ookdiebuitenVilvoorde.

Kermis
«Hetisgeengeheimdathetslecht
gaat indehoreca»,doetzaakvoer-
der JohanPeeterszijnverhaal.«Ik
benhiernubezigaanmijnvierde
jaar.«Wijzittenhiermooigelegen
op de Grote Markt, maar onder-
vindenookheelwatnadelen.Bij-
voorbeeld:vroegerwasdekermis
een aantrekkingspool. Nu zijn er
mensen die ons zeggen: tot bin-
nen een week, want met de ker-
misga jeonsniet zien.»
Sluiten is uit den boze, herhaalt

Peeters. «Als het van ons afhangt
natuurlijk. De plannen voor de
ondergrondseparkinghier opde
Grote Markt juichen wij toe. Als
dat inhoudt dat er een nacht of
eenweekgeenparkingvooronze
deur is tenminste. Maar het zal
omeen goed jaar gaan. Dat is ne-
fast vooreenzaakalsdezone.»
«Ik heb het gevoel dat Vilvoorde

niet wakker schiet, of Uplace er
nu komt of niet. Wij luiden de
alarmbel.Waaromgaatmenniet
met de horecamensen zelf spre-
ken over parkeren op de Grote
Markt?»

Offers
Of De Met dan over te nemen
staat? «Voorde juisteprijs is alles
over tenemen», gaat Peeters ver-
der.«Hetis financieelnietmakke-
lijk.Wij zitten in de hogere prijs-
klasse inVilvoordeendeklappen
die wij krijgen zijn groter. We
werkennunogmettwaalf perso-

neelsleden en dat zijn er twee
minder dan toen ik overnam.
Vroeger zat het indeweekvoller.
Nuishet indeweekendsdrukker.
Alles is duurder geworden enwij
kunnenhet opdeduurnietmeer
doorrekenen naar de klant zon-
deronszelf indevoet te schieten.
WijzijndeduursteinVilvoordein
onzecategorie, danmoethetook
in orde zijn. De mensen vragen
meervoordeprijs,maarwij kun-
nen niet alles geven. Zijnwe bin-
nen zes maanden nog open? Ja,
daargaanwevanuit.Webrengen
offers endoener alleswatmoge-

lijk is voor.»
«Iederewerkgever indehoreca is
ongerust. We zouden graag sa-
menmetdestadwatmeer initia-
tievenuitwerken. Ikstaopenvoor
veel zaken. Waarom geen over-
dekte markt meer houden bij-
voorbeeld. Dat zou zeker aan-
slaan.»
Peeters besluitmet eenpositieve
noot.«Indezomerisergeenbeter
plaatsjedenkbaarindewijdeom-
geving. Als je hier op het terras
van De Met zit waan je je in het
zuiden van Frankrijk. Dat is ook
veelwaard.»

Het teamvan brasserieDeMet gaat ondanks demoeilijke tijdenwél door. Foto Lukas

Hetmag duidelijk zijn: DeMet, de bekende bras-
serie centraal op de GroteMarkt, sluit niet.
«Tenzij door factoren buiten onze wil om,maar
daar heb je geen invloed op», zegt zaakvoerder
Johan Peeters. «Dat een overname onbespreek-
baar zou zijn, kan geen enkele uitbater van een
horecazaak vandaag nog zeggen.Wij dus ook
niet. Belangrijk is om te benadrukken dat wij nu
verder doen. En datmensen die boeken, weten
dat hun feest kan en zal doorgaan.»

IK HEB HET
GEVOEL DAT
VILVOORDE NIET
WAKKER SCHIET,
OF UPLACE ER NU
KOMT OF NIET.
WIJ LUIDEN
DE ALARMBEL
Johan Peeters,
Zaakvoerder De Met

WAAROM GEEN
OVERDEKTE
MARKT MEER
HOUDEN?


