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Ik vind dit gewoon erg…

Ik ben er zeker van dat ik niet alleen ben die dat denkt, jarenlang werd alles piekfijn in orde gehouden
en nu op een paar jaar tijd ziet het er zo uit. De toekomstige kopers zullen raar staan kijken als ze
komen aangereden…
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

Vier op tien werknemers Opel nog altijd op straat…
Anderhalf jaar nadat
Opel Antwerpen
definitief de deuren
sloot, zitten vier op de
tien Opelwerknemers
nog altijd zonder werk.
Alle pogingen van de
overheid om hen aan
een andere job te
helpen, zijn uitgeput.
De Vlaamse overheid
zette sinds de sluiting
zwaar in op de
hertewerkstelling van
de ontslagen
werknemers en kon
daarvoor ook rekenen op miljoenen euro's Europees geld. Dat werd gebruikt om de arbeiders op te
leiden, om te scholen of te begeleiden naar een zelfstandige activiteit.
Uit cijfers van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters, vandaag gepubliceerd in de krant
Nieuwsblad op Zondag, blijkt dat 2.571 personen een beroep deden op de tewerkstellingscellen van
de VDAB. Voor 1.525 personen leverde dat resultaat op. Zij werken intussen bij 608 andere
bedrijven. Het gaat onder meer om de NMBS, Belgacom, Atlas Copco of andere autoconstructeurs,
zoals Audi of Volvo.
Maar dat betekent ook dat 1.046 gewezen Opel-werknemers, of vier op de tien, nog altijd geen
ander werk vond. Onder hen zijn er 774 nog altijd op zoek, 271 zijn omwille van hun leeftijd niet meer
beschikbaar voor de arbeidsmarkt. Opvallend is dat vooral oudere werknemers uit de boot vallen: 65
procent is ouder dan 45 jaar. (bron – hln.be)
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
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. Je kan jezelf
ook HIER inschrijven.
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

Nog enkel tips van onze correspondent in Frankrijk…
Ben je van plan om met uw hond uw vakantie in het
zuiden van Frankrijk door te brengen, opgelet! De mug
‘phlébotome’ is hier aanwezig en kan uw geliefd huisdier
ernstig ziek maken met eventueel de dood tot gevolg. De
ziekte is de ‘leishmaniose’. Het gewone halsbandje tegen
teken en vlooien helpt niet en er bestaat ook geen
inenting! Er bestaat op de markt (hier in Frankrijk maar
waarschijnlijk ook wel in België), een product van Bayer
onder de naam ‘Advantix’. De laatste 18 jaar gebruiken
wij dit product al en hebben nog nooit een probleem
gekend.
Nieuwe radars op de Franse autosnelwegen!
Vanaf heden zijn de Franse autobanen uitgerust met een nieuwe generatie radaren. Deze flitsen u
niet, maar berekenen uw gemiddelde snelheid gaande van punt A naar punt B, de zogenaamde
trajectmetingen zoals ze die ook op de ring in Gent doen nu. Heb je een beetje te vlug gevlogen krijg
je automatisch je boete in je brievenbus in België.
Groetjes van Andy Cosyn
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
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