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Beste ex-collega’s,
Voortaan voer ik in navolging van onze oude firma de “Nieuwsweek” weer in. Zoals jullie aan de
hoofding kunnen zien heb ik wel een en ander aangepast aan de huidige omstandigheden. In plaats
van de mails rond te sturen plaats ik deze “Nieuwsweek” gewoon op de website zodat jullie deze
altijd kunnen bekijken en herbekijken wanneer en zo dikwijls als jullie willen.
Wat kunnen jullie hier allemaal verwachten? Eigenlijk nog geen vast idee wat ik hier allemaal ga
plaatsen. Enkele zaken zien jullie al hieronder, de rest zal wel volgen in de volgende edities.
Als jullie zelf eens iets willen schrijven, dat kan natuurlijk altijd. Let wel dat de website apolitiek en
areligieus is dus deze onderwerpen dus het best vermijden. Ook racisme en andere vormen van
beledigingen zijn uit den boze. Hebben jullie iets te melden, kan je het natuurlijk altijd naar het
gekende mailadres sturen, teksten met of zonder foto’s, hoe meer hoe liever. Mag ik wel vragen als
je foto’s doorstuurt om deze zo groot mogelijk te houden zodat ik ze kan bewerken om geen kwaliteit
te verliezen voor ik ze hier in plaats.
Wat ik ook zal vermelden hier zijn de activiteiten die door mij of anderen georganiseerd worden, als
je een evenement plant i.v.m. Opel of de ex-collega’s kan je dat natuurlijk ook altijd doorgeven aan
mij. Ik plaats het dan hier en op de website.
Op 17 maart is er een uitstap van de GM Club, alle info kan je verkrijgen bij Wim Symaes en Jos
Willems.
Elke maand is er ook een gezellig samenzijn van ex-collega’s in Kapellen, Brasschaat of Schelle. Alle
info daarover vind je op de website.
Dit is het ongeveer voor deze eerste editie, hopelijk vinden jullie het leuk en kan ik op jullie rekenen
om dit blaadje verder te vullen….

