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General Motors haalt Toyota voor het eerst in 1,5 jaar in 
 

General Motors (GM) heeft voor het eerst in anderhalf jaar 
meer auto's verkocht dan zijn Japanse aartsrivaal Toyota. 
Daarmee mag het Amerikaanse concern zichzelf weer de 
grootste autoproducent ter wereld noemen, blijkt uit 
vandaag gepubliceerde verkoopcijfers van de concerns 
over het tweede kwartaal. 

Toyota verkocht in totaal 2,48 miljoen auto's in het 

afgelopen kwartaal. De Amerikanen gingen daar net 

overheen met 2,49 miljoen stuks. De wereldwijde verkopen van het Duitse Volkswagen kwamen 

vorig kwartaal uit op 2,39 miljoen auto's. Daarmee houden de Duitsers de nummer-3 positie.  

 

Toyota haalde in 2008 GM in als 's wereld grootste autoproducent. Daarvoor waren de Amerikanen 

77 jaar lang marktleider.  

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

 

 

 

 



 
Barbecue op 31 augustus.  

 

GEZINSBARBEQUE!!!!! 

 

Naar jaarlijkse gewoonte organiseren we opnieuw een barbeque voor de ex-leden van GM en de LU 

en iedereen die zin heeft om te komen op zaterdag 31 augustus 2013 

 

Dit gaat dit jaar door aan de visvijver "DE RINGVISSERS" , Hoevestraat 5   2235 in Westmeerbeek. 

 

Wat krijg je voorgeschoteld ? 

 

vlees: (kippenfilet, bbq-worst, hamburger, saté, gemarineerd spek, en scampi's( 1 portie p/p voor 

scampi) 

 

groenten: (aardappelsalade, bbq-pasta, pasta met frambozendressing perzik en tonijn, eieren, 

wortelen, bloemkool, witte kool met rozijnen en aangepaste vinaigrette, tomaten in 

mosterdvinaigrette, komkommer met bieslookvinaigrette, salade met kruidendressing) 

 

dessert: verse hoeve ijs met chocolade, aardbeien, karamelsaus, witte rijstpap met fruit 

 

Wat kost dit ? 

 

15 euro p/p eten a volonté, drank is aan democratische prijzen te verkrijgen in de kantine. Kinderen 

tot 12jaar betalen 7 euro 

 

Inschrijven, hoe en wat ? 

 

Vooraf inschrijven is noodzakelijk!!!!!!!! Dit kan tot 26 augustus door middel van overschrijving op 

BE26 8601 0286 3529 

 

telefoon Patrick: 0476/ 01 05 76 - Katrien: 0479/ 20 29 97 

 

groetjes, 

 

Katrien Odeurs  en Patrick Lachi 

 

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

 



Veel ontslagen werknemers Ford Genk hebben al nieuw werk 

Een "groot aantal" van de 

eerste groep van 400 

werknemers van Ford 

Genk en de toeleveranciers 

die het bedrijf reeds 

verlaten hebben, heeft al 

een nieuwe job. Dat meldt 

VDAB Limburg vandaag. 

Om hoeveel mensen exact 

het gaat, wil de 

arbeidsbemiddelingsdienst 

nog niet zeggen omdat de 

cijfers nog verwerkt 

worden. Zij vonden werk in uiteenlopende profielen zoals handlanger bouw, elektricien, 

productiearbeider, postbode, seingever, treinbestuurder, onderhoudsman, opvoeder, orderpicker, 

veegwagenbestuurder, chauffeur, magazijnier, lesgever, verkoper, planner, ploegbaas, logistiek 

coördinator, ...  

 

De VDAB organiseerde de voorbije weken in samenwerking met Ford Genk, de vier grootste 

toeleveranciers en outplacementkantoren acht infosessies voor de eerste ontslagen medewerkers. 

De eerste groep van 400 werknemers werd daarvoor uitgenodigd. Het gaat om mensen die kozen 

voor de 'vrijwillige vertrekregeling', waarbij ze hun rechten en afgesproken ontslagvergoeding 

behouden. 

 

Outplacementbegeleiding 

De ontslagen mensen die nog geen werk vonden of geen opleiding in het vooruitzicht hebben, krijgen 

naast hulp van de VDAB ook outplacementbegeleiding. Andere werknemers hebben reeds testen 

afgelegd voor een opleiding bij de VDAB of elders. Zij vertrekken nu vrijwillig om die opleiding te 

volgen. Het gaat om diverse opleidingen, voor de zorgsector tot technische opleidingen. 

De voorbije maanden ontving de VDAB elf meldingen van 'intenties tot collectief ontslag en/of sluiting' 

van Ford en de omringende bedrijven, waarbij 6.014 werknemers hun job zullen verliezen. Er zijn 

reeds zeven tewerkstellingscellen opgericht om de werknemers naar een nieuwe baan te leiden. 

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