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Ex Opel barbecue
Op zaterdag 8 september wordt er een barbecue voor de oud
collega’s georganiseerd door de Facebook groep “Den Opel” en
de website van Ex GM Antwerpen. Alle info vindt je op de
website. Daar kan je natuurlijk ook jezelf inschrijven. We
hebben van de cafébaas de bevestiging gekregen dat er ook
goed weer besteld is voor die dag… moest het buiten alle
verwachtingen toch niet zo zijn dan zijn er tenten voorzien en je
kan natuurlijk ook altijd in “De Chalet” zelf terecht. De ideale
manier is dit om nog eens met je oude teamleden af te spreken
onder het genot van een goed stukje vlees met een pintje of
een wijntje. Iedereen is welkom, oud collega’s, hun echtgenote
of echtgenoot, de kinderen… hoe meer zielen hoe meer vreugd.
Voor de kinderen is er op minder dan 100m. een speeltuin zelfs. Wij hopen op veel volk.
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

Zoals je weet is er beslist dat ambtenaren - die dit willen - na hun 65ste mogen blijven werken.
Om verwarring te vermijden, komt er een interpretatieve wet die duidelijk maakt dat ambtenaren – die
dat willen – ook vóór hun 65ste mogen werken !
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

Nog een tip van onze Frankrijk expert…
GRATIS!
Ja, gans gratis kamperen met je motorhome aan het meer van Monieux. Monieux is in de Vaucluse
aan de voet van de Mont Ventoux, prachtige wandel en fietsstreek.
Blijf je nu een dag of en week, maakt niets uit het is volledig kosteloos. Aan het meer heb je een
kleine snack (met frietjes), water voorziening en WC’s.
Ik hoop u te ontmoeten op de zondagmarkt van het meer van Monieux, groetjes
Andy Cosyn

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

Duitse Opel-fabrieken blijven zeker open tot 2016
Autobouwer Opel wil zijn sanering
in Duitsland zonder
bedrijfssluitingen en ontslagen
realiseren. Dat hebben het bedrijf
en de vakbond bekendgemaakt.
Ook de fabriek in Bochum blijft
minstens open tot 2016, als de
productie van de huidige Opel
Zafira er afloopt. Er werd gevreesd
dat de vestiging in Bochum
slachtoffer zou worden van de
geplande herstructurering en al in
2015 de deuren zou sluiten. Na
2016 zal geen Opel-productie
meer aan Bochum worden toegewezen.
Mogelijk zullen er andere modellen worden gebouwd, maar daarover moet nog overlegd worden met
de vakbonden. Ook in de andere Europese vestigingen zullen er mogelijk andere voertuigen dan
Opel worden geproduceerd. In ruil voor de werkzekerheid wordt onderhandeld over het uitstellen van
de loonsverhogingen dit jaar.
Moederbedrijf GM, nog steeds de grootste autobouwer ter wereld, maakt al jaren verlies in Europa.
Eind 2010 sloot Opel reeds zijn fabriek in Antwerpen. (bron-hln.be)
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

