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Unlimited Opel Meeting

Van 29/6 tot 1/7/2012 is het weer zo ver en gaat de 7de editie van de Ulimited Opel Meeting plaats 
vinden. Sommigen wisten het al, anderen misschien nog niet maar wat heel belangrijk is, is dat we 
een nieuwe locatie hebben. We hebben Meerhout achter ons gelaten en zitten nu in Kinrooi.

GPS adres:  hoeveweg, 3640 Kinrooi (België). Voor info kan je steeds terecht op 
www.opelteamunlimited.be of een mailtje sturen naar info@opelteamunlimited.be.

Hopelijk mogen we je dit jaar welkom heten op onze nieuwe plek.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
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Duitse vakbond dreigt met harde confrontatie in strijd om Duitse Opel-fabrieken

Een verantwoordelijke  van 
de  Duitse  vakbond  IG 
Metall  heeft  bij  de  directie 
van  autobouwer  Opel 
gedreigd  met  een  "harde 
confrontatie" om alle Duitse 
vestigingen  van  de 
noodlijdende  GM-dochter 
te behouden. Hij  deed dat 
in  een  interview  op 
televisiezender ZDF, nadat 
Opel  een  dag  eerder  had 
bekendgemaakt  dat  de 
vestiging  in  Rüsselsheim 
de  productie  van  het 

belangrijke model Astra verliest. 

De werknemers bij Opel in Duitsland zijn "furieus", zei Armin Schild, verantwoordelijke bij IG Metall voor de 
regio  Frankfurt.  Vanaf  2015  zal  de  Astra  enkel  nog  in  Groot-Brittannië  en  Polen  gebouwd  worden.

Antwerpen
General Motors is al langer misnoegd over de slechte prestaties van zijn verlieslatende Europese dochter. De 
Antwerpse fabriek werd reeds gesloten en 8.300 banen geschrapt. De Duitse Opel-werknemers vrezen dat zij nu 
de rekening zullen betalen. Rainer Einenkel, die deel uitmaakt van de ondernemingsraad in de Opel-fabriek van 
het  Duitse  Bochum,  hekelde  dat  de  beslissing  van  GM  een  "louter  politieke  beslissing  is,  zonder  enige 
economische  betekenis".

Loonkosten
Volgens Einenkel zijn de Duitse sites de meest productieve, maar werd voor Polen gekozen omwille van de erg 
lage loonkosten daar, en voor Groot-Brittannië omdat de werknemers daar voor GM geplooid zijn. IG Metall 
toonde zich razend dat  de beslissing van GM aangekondigd werd op Hemelvaartsdag,  een feestdag in  het 
grootste  deel  van  Duitsland.
Opel engageerde zich twee jaar geleden om geen enkele werknemer meer te ontslaan tot 2014. Toch steken er 
met de regelmaat  van de klok geruchten de kop op dat nog eens een of twee fabrieken zullen sluiten.  (© 
reuters.)
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

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



50  ste   Grote Trek naar Scherpenheuvel voor Pitte Van Gils  

Beste opelvrienden,
Hier kan je een foto zien van de jaarlijkse Grote Trek naar Scherpenheuvel.
Er waren verschillende opel-medewerkers aanwezig,zowel om te gaan als te supporteren.Onze 
vriend Willy Schuller heeft de deelnemers eens opgesomd… Roger Camus en Patrick Peeters zijn 
mee vertrokken vanuit Berchem, sjapoo gasten ... in Lier werden we opgewacht door Fons Van 
Craen en Ludo Hoefkens, dank U wel heren ... onderweg werden we aangemoedigd door Van Den 
Brande Liliane, Tine Van Hole, den Beer en nog enkelen waarvan ik de naam niet meer weet, dank 
aan de supporters ... en wat denk je van dit, even voor Scherpenheuvel stond zelfs Jan Brems ons 
toe te juichen ... Nogmaals proficiat aan de deelnemers.

Tijdens deze 82ste Grote Trek vierden we ook 75 jaar Jamboreeband en de slogan was; "75 jaar 
Jamboreeband met een Jamboreeband van 75 man".
En wees gerust we zijn er in geslaagd.
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

Op zoek naar oud collega’s…

Francois Verstraelen, oud collega van de fabrieksbeveliging, is op zoek naar de mensen op 
onderstaande foto. Ken je hen of weet je hun contact gegevens contacteer dan even Francois via 
francois.verstraelen@skynet.be.
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