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General Motors een wapenfabriek?

De FP-45 Liberator was ontworpen voor het Amerikaanse leger in 1942 door General Motors. Het
wapen was ontworpen om achter de vijandelijke linies te droppen voor het verzet in de bezette
gebieden. Eén miljoen stuks werden ervan gemaakt. Men dacht dat het droppen van grote
hoeveelheden van het wapen in de bezette gebieden een verwoestend effect op de moreel van de
bezetters zou hebben. In werkelijkheid werden er maar enkele ooit verdeeld. Er bestaan geen
verdere bewijzen van het gebruik op grote schaal.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

Nog enkele tips van onze Frankrijk expert…
1.200.000 voertuigen met Belgische, Nederlandse nummerplaten (of afkomstig van andere noord
Europese landen), worden elk jaar geflitst door de radaren van Franse autobanen en dit zonder
gevolg! Dat is nu GEDAAN! Vanaf 1 juli 2012 gaat het verdrag in voege tussen Frankrijk en België
waardoor je automatisch je boete thuis gaat ontvangen, dit geldt ook voor de Fransen die te vlug
rijden in België. Wordt je geflitst door een mobiele brigade, moet je ter plaatse betalen de
'gendarmerie' zorgt er wel voor dat ze u laten stoppen aan een afrit met een bankcontact machine in
de nabijheid. De toegelaten snelheid op autobanen in Frankrijk is 130Km p/uur, en 110 bij regenval,
(tenzij anders opgegeven wegens werkzaamheden etc.)

Het gebeurd nu bijna dagelijks dat Noord Europese toeristen die met hun wagen of motorhome
richting het zuiden van Frankrijk of Spanje gaan, dat zij het slachtoffer worden van valse politieagent
die u papieren willen zien en u uiteindelijk beroven. Dit gebeurd op de rustplaatsen van de snelwegen
A7 en A9. Bent u in uw wagen en u ziet de politie op u afkomen, vergrendel dan onmiddellijk uw
deuren. Open op een kier het venster van de chauffeur en eis dat de ‘politieagent’ zijn badge aan u
toont. (hulpoproep is steeds den 112). Vermijdt te allen tijde ’s nachts in uw auto of camper te gaan
slapen op niet verlichte rustplaatsen, kies liever een grote parking in de onmiddellijke nabijheid van
een benzinestation.

Ben je van plan om met je vakantie naar het Zuiden van Frankrijk te gaan, en meer bepaald langs de
kuststreek van Marseille tot Nice, voorzie u dan van de nodige hoeveelheden muggenmelk. Een uit
de tropen afkomstige mug (de tijgermug) werd daar onlangs gemeld. De mug is verantwoordelijk voor
de ‘CHIKUNGUNYA’, een zware ziekte met hoge koorts.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

Aandelen Hier,aandelen Hier,…
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
Ex Opel barbecue
Houd zaterdag 8 september al vrij in uw agenda want dan wordt er een barbecue georganiseerd voor
de oud collega’s met een lekker stukje vlees en toebehoren en (hopelijk) stralend weer… Meer info
over waar u kan inschrijven volgt later. Duur zullen we het zeker en vast al niet maken.
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

