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MENSenWERK
Voorwoord

aan de dienstverlening voor de mensen die nu
en in de toekomst een steuntje in de rug nodig
hebben. Al met al heeft ons dat niet alleen meer
werkplezier en een beter imago opgeleverd
maar ook een mooi financieel resultaat. Net
als 2017, sluiten we 2018 af met een positief
financieel resultaat. En daar mogen we met
zijn allen best trots op zijn.

Dit is helaas mijn laatste bijdrage aan dit mooie
personeelsblad. Ik neem over een paar weken
met gemengde gevoelens afscheid. Met een
beetje weemoed maar vooral met trots en
vertrouwen.
Vixia is op koers. Het bedrijf staat er goed
voor. Dit blijkt ook uit onze jaarstukken; de
financiële jaarrekeningen en het sociaal jaarverslag en uit de evaluatie van ons jaarplan
2018/2019.
Er is volop geschikt werk voor iedereen. Zowel
binnen de muren van Vixia als bij de werkgevers
buiten de deur. En voor de komende jaren is wat
dit betreft echt nog meer mogelijk, er is een
goede bedrijvigheid voor ons in de regio! We
hebben geïnvesteerd in de bedrijfsvoering,
procedures en processen zijn opgepoetst, we
hebben geïnvesteerd in scholing en in extra
begeleidingscapaciteit. We bouwen iedere dag
samen met de gemeenten en het Participatiehuis

Business Post Zuid-Limburg
neemt postactiviteitenVixia
over

We stappen ook in 2019 met ons jaarplan in
de hand, stevig door. De eerste resultaten zijn
goed. Zo is Business Post in maart overgegaan
naar Businesspost Zuid-Limburg. We zijn erg
tevreden met deze overgang. Op deze manier
kunnen we de werkgelegenheid voor de medewerkers bij de postdiensten waarborgen. Met
PostNL hebben we afspraken gemaakt over
een nieuwe manier van samenwerken waarbij
Vixia en het Participatiehuis zich vooral richten
op de inzet van de medewerkers. We hebben
afspraken gemaakt over een proefperiode van
negen maanden. Als dit goed verloopt gaan
PostNL en Vixia deze samenwerking met enkele
jaren verlengen. Vixia is ook gestart met het
begeleiden en werkfit maken van mensen vanuit
de Participatiewet. Nadat de mensen werkervaring hebben opgedaan in onze productieomgeving gaan ze aan de slag bij een van de
gezamenlijke groepstrajecten van Vixia en het
Participatiehuis. In de volgende MENSenWERK
lezen jullie meer over de eerste ervaringen.
De eigenaren van Vixia, de vier gemeenten van
de Westelijke Mijnstreek, bouwen dus samen
met Vixia verder aan de dienstverlening voor
de toekomst. Onze managers zijn hier volop
mee bezig. De medezeggenschap kijkt mee
en in de komende maanden zullen ook steeds
meer collega’s hier bij betrokken worden. Of

het nu bij PostNL is of op de Millenerweg bij
de werkplaats of bij een afdeling van Vixia.
Gaandeweg wordt duidelijker hoe de dienstverlening voor de nieuwe doelgroepen eruitziet
en hoe de samenwerking vorm krijgt. En jawel,
dus ook hoe het nieuwe bedrijf van het Participatiehuis en Vixia gaat heten, de look & feel.

In deze editie zetten we paar onderwerpen in
de spotlight. We hebben o.a. een interview
gehouden met een gedetacheerde medewerker
en met twee oud-medewerkers van Vixia die
een eigen blad zijn begonnen. Verder nieuws
van de OR, de Personeelsvereniging, afdeling
KAM en nog veel meer.
Ik hoop je binnenkort te zien om persoonlijk
afscheid te nemen. Mocht dat niet lukken dan
wil ik je nu alvast hartelijk bedanken voor de
samenwerking. Vixia is een mooi bedrijf met
fijne collega’s.
Ik heb met veel plezier gewerkt!

bedrijfsvoering Ralph Hennes en de directeur
van BPZL, Roland Dear.

Per 1 april brengt Vixia de activiteiten van
Business Post onder bij Business Post Zuid-Limburg
(BPZL). Dat betekent dat BPZL en Vixia nóg
meer gaan samenwerken. Dat gebeurt via een
groepsdetachering.

Roland: “wij zorgen ervoor dat alles zoveel
mogelijk hetzelfde blijft voor de medewerkers
van Vixia en proberen iedereen zo goed
mogelijk te begeleiden.”
Wat wél verandert is dat medewerkers vanaf
nu worden begeleid door een jobcoach van
de gemeente Sittard-Geleen.

De postmedewerkers werden hier 25 februari
over geïnformeerd door onze manager

Heb je vragen over de groepsdetachering?
Dan kun je terecht bij je teamleider.

De (opleidings)spreuk van april:

Ik heb zoveel geleerd van mijn fouten
dat ik er over denk om er nog een paar te maken

Marion van Limpt,
directeur
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Gedetacheerd bij ROC
Leeuwenborgh
ROC Leeuwenborgh is een regionaal opleidingscentrum voor middelbaar beroepsonderwijs en
volwasseneneducatie in de regio Zuid-Limburg.
ROC Leeuwenborgh biedt opleidingen en cursussen
aan in de sectoren economie, educatie, sport, handel,
techniek, toerisme, uiterlijke verzorging, veiligheid
en zorg en welzijn. Momenteel volgen er in totaal
ongeveer 11.000 leerlingen een opleiding.
Op een maandagmiddag stapte ik binnen bij de
Leeuwenborgh locatie Arendstraat in Sittard voor
het interview met Gerard de Ree. Ik was aangenaam
verrast daar een “oude bekende” tegen te komen.
Gerard heeft namelijk in 1995, bij toen nog De
Millenerpoort, op de administratie een half jaar
stagegelopen. Hij deed in die periode het onderhoud aan nieuwe computers.
Gerard, Hoe ben je bij Leeuwenborgh terecht
gekomen?
In 1996 ben ik hier gestart als vrijwilliger, 2 dagen
in de week. Voor systeembeheer controleerde ik de
serienummers en aansluitingen van alle apparatuur
zoals computers en printers.
Daarna was ik in staat om storingen op te lossen
en breidde ik mijn werkzaamheden langzaam uit.
In 2005 heb ik een aanvraag gedaan voor een
WSW-indicatie omdat ik een baan wilde hebben
in plaats van vrijwilligerswerk.
Wat zijn momenteel je werkzaamheden?
Mijn functie is examenplanner en ICT-systeembouwer.
Ik stel voor de complete organisatie, dus zowel
voor Sittard als Maastricht, de roosters op voor de
examenplanning. Ik heb hiervoor zelf een programma ontwikkeld. Vroeger deed elke leraar dat op
zijn eigen manier. Deze planning is niet alleen in
de examenperiode nodig maar het gehele jaar
door. Je moet weten dat het gehele jaar door
voor alle vakken verschillende examens worden
gepland. Ik krijg dan per vak, per leraar door in
welke periode deze examens worden afgenomen.

Logistieke en Technische dienst
Openbare Ruimte Vixia
Op de locaties Millenerweg Sittard en Jubileumplein Geleen heeft de dienst Openbare Ruimte
haar eigen logistieke en technische dienst.Wat
wordt er zoal gedaan door deze afdelingen?

De Fendt tractor in volle glorie

Millenerweg Sittard
Op deze locatie werken 3 Vixia-medewerkers.
Zij houden toezicht op de machines, verrichten

Lokalen moeten worden ingeroosterd en daarvoor
is nodig om te weten hoeveel leerlingen per klas/
sector gelijktijdig examen doen en of er wel of niet
een praktijklokaal nodig is. Een heel karwei voor
die duizenden leerlingen.
Ook het planningsformulier dat de leerkrachten
voor aanvraag van deze planning moeten indienen
is nu voor iedereen hetzelfde. De informatie die ik
krijg is dan compleet en “gemakkelijk” in één lijst
te verwerken.
Je kunt me eigenlijk zien als een soort verkeersregelaar, zodat iedereen tijdig weet wanneer en
waar welk examen wordt afgenomen.
Het plannen is een doorlopend proces, omdat er
steeds dingen veranderen.
De roosters worden wekelijks op vrijdag tot in detail
uitgewerkt; tot op de leerling en studentnummer toe.
Welke opleidingen heb je hiervoor gevolgd?
Alles heb ik mezelf geleerd. Kennis heb ik in eerste
instantie opgedaan via boeken, maar vooral
toepassingen in de praktijk hebben me gebracht
waar ik nu sta. Ik ben door het praktisch toepassen
meegegroeid met de ontwikkelingen op dit gebied.
Gerard, wat doe je zoal in je vrije tijd?
Ik maak graag lange wandelingen in de directe
omgeving. Ik zoek geen bestaande routes maar
ik loop waar me die dag naar toe brengt. Tijdens
deze wandelingen kan ik mijn hoofd goed leegmaken. Ook ben ik mantelzorger voor mijn moeder
die in een verzorgingstehuis woont. Ik bezoek haar
’s avonds na werktijd. Als ik dan tegen 19.00 uur
thuiskom begin ik mijn eigen potje te koken. Het
liefst met gestoomde groenten.
Ook ga ik met mijn zus op vakantie. We gaan met
de trein naar Zwitserland waar mijn broer woont.
Daar maak ik ook mooie wandelingen. Ik ben zelfs
tot 3400 meter hoog gelopen op de bergkam van
de Jungfraujoch. Dat is een hele ervaring. Je bent op
een gegeven moment boven de wolken, schitterend!
Ik voel me hier bij Leeuwenborgh een zeer

en registreren kleine reparaties aan de verschillende parkmachine’s en registreren de
uitgifte van magazijngoederen.
Afgelopen najaar heeft een van de tractoren
van Vixia een grote opknapbeurt gekregen.
De tractor verkeerde in een hele slechte staat.
Het idee ontstond om de tractor zelf te gaan
herstellen.
Er werd geschuurd, geplamuurd en de benodigde onderdelen om alles weer goed te laten
functioneren werden in huis gehaald. Het
resultaat mag er zijn. De tractor staat nu weer
te stralen in de werktuigenloods van Vixia.
Tussentijds vonden er ook andere activiteiten
plaats zoals het opknappen van een schaftwagen.
Na de verhuizing van de Handelsweg naar de
Millenerweg 2 in januari 2019 is het magazijn
in de groene Nisse-loodsen ingericht. Vanaf
deze locatie wordt er gewerkt voor de afdeling
Private Opdrachten.
Jubileumplein Geleen
Vier Vixia-medewerkers werken op de locatie
Jubileumplein. Zij zijn actief met het repareren

gewaardeerde collega. Aan de gezamenlijke
borrelmiddagen doe ik natuurlijk mee.
Ook ben ik jaarlijks op de Kerstviering van Vixia.
Zo houd ik toch contact.
Gerard wist ons nog te vertellen dat Leeuwenborgh
gaat fuseren met het Arcuscollege.
Ondertussen heeft in de kranten gestaan dat per
nieuw schooljaar de fusienaam VISTA-College
wordt. Wellicht een nieuwe uitdaging voor Gerard
om ook deze groep in zijn examenplanning op te
nemen? Wie weet.
Gerard heel hartelijk bedankt voor dit interview. Ik heb een idee gekregen van de enorme
klus die je hier verricht en ik wens je nog veel
werkplezier bij dit mooie bedrijf.
Rosie Kleinjans.
redactielid

Reparatiewerkplaats Jubileumplein Geleen

van grotere- en kleinere parkmachines.
Ook keuren ze deze machines om het VCAcertificaat te waarborgen.
Door het verrichten van deze servicediensten zijn
de machines snel inzetbaar in het Wijkgericht
Werken wat ten goede komt aan het uitvoeren
van de werkzaamheden in het groen.
Wil Ramaekers,
redactielid
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Speerpunt 1 – veiligheid 2019:
Bedrijfshulpverlening (BHV)

Begin 2019 is een werkgroep aan de slag
gegaan om alles wat met BHV te maken heeft
te actualiseren. Daarbij zijn o.a. de volgende
afspraken gemaakt:

Zoals in februari aangekondigd besteden we
in dit nummer aandacht aan ons eerste speerpunt
voor 2019, namelijk bedrijfshulpverlening
(afgekort BHV).
Bedrijfshulpverlening is de hulp die wordt
verleend bij gebeurtenissen in een organisatie,
die de veiligheid en/of gezondheid van medewerkers en andere aanwezigen bedreigen.
Vaak wordt een inzet van de BHV-organisatie
in verband gebracht met brand, maar het kan
ook een ernstig bedrijfsongeval, een bommelding
of een grote waterlekkage betreffen.
Linksom of rechtsom, het is zeer belangrijk
dat onze BHV-organisatie altijd klaar staat
om op de juiste manier in actie te komen op
de (hopelijk spaarzame) momenten dat dit
noodzakelijk is.

OR en vakbond:
in elkaars
vaarwater?
De Ondernemingsraad krijgt vaak vragen
die niet echt voor de OR bestemd zijn. De
vragen hebben vaak betrekking op arbeidsvoorwaarden. Deze vragen horen thuis bij de
vakbonden. Bij Vixia bv zijn de vakbonden,
vertegenwoordigd door SW-medewerkers en
BV-medewerkers (met eigen aanspreekpunten),
actief in het zogenaamde Vakbondsoverleg.

- Millenerweg 2 wordt verdeeld in sectoren
met elk een eigen sectorleider;
- per sector zijn er portofoons beschikbaar
voor een goede communicatie;
- we starten met het houden van “verkenningsrondes” zodat BHV’ers onze eigen locatie zo
goed mogelijk leren kennen;
- we houden elk kwartaal een BHV-overleg
waarbij er afstemming tussen hoofd BHV, de
ploegleider en de sectorleiders plaatsvindt;
- de sectorleiders bespreken de resultaten van
dit BHV-overleg met hun BHV’ers;
- een BHV’er kun je herkennen aan een oranje
hesje met BHV opdruk.
Van onze medewerkers verwachten we dat ze
bij calamiteiten goed luisteren naar de instructies
van de BHV’ers en de werkleiders.
Als je het ontruimingsalarm hoort betekent dit
dat je het gebouw meteen moet verlaten.
Het is belangrijk dat je dan rustig blijft en de
instructies van de BHV’ers en de werkleiders
opvolgt. Iedereen verlaat het gebouw via een
korte en veilige route om vervolgens naar een
BHV verzamelplaats te gaan. Op de verzamelplaats ga je bij je eigen afdeling staan zodat
de werkleider snel en goed kan controleren
of alle collega’s aanwezig zijn. Pas als de
BHV-organisatie aangeeft dat de situatie onder

controle en veilig is, mag je het gebouw weer
binnen.
In april en mei wordt er in het werkoverleg meer
informatie gedeeld over hoe te handelen bij
calamiteiten.
Op een niet aangekondigd moment houden
we dit voorjaar een ontruimingsoefening.
Deze oefening is bedoeld om te oefenen, te
leren en uiteindelijk te verbeteren. Alles in het
belang van onze eigen veiligheid!
De acties die we nemen op Millenerweg 2
worden doorgetrokken naar Millenerweg 4 en 8.
Veel succes en alvast bedankt voor jullie
medewerking!
Han Pittie,
KAM

voor dat zaken door elkaar heen lopen of op
beide tafels worden behandeld. Belangrijk is
dat het duidelijk is wie waar verantwoordelijk
voor is.

Hieronder probeer ik aan de hand van een
schema duidelijk te maken wat de rol van de
ondernemingsraad is en wat de rol van de
vakbonden is.

De ondernemingsraden zijn uitsluitend actief in
de organisaties zelf. Zij bewaken de arbeidsomstandigheden en de arbeidsvoorwaarden
door hierover regelmatig overleg te plegen
met de bestuurder. Ook de verplichting dat
de bestuurder elke belangrijke verandering in
de organisatie voor moet leggen aan de OR,
draagt bij aan goed werk.

Het schema laat zien dat verschillende, onder
andere uit de wet voortkomende taken en rollen,
aan elkaar verbonden zijn en vaak ook aanvullend. Dit is precies waarom samenwerking
en bundeling van krachten vaak veel oplevert.
Rob Lucassen,
Ondernemingsraad

Dit is het overleg tussen de bestuurder van
Vixia bv en vakbonden. De vakbonden onderhandelen daar namens de werknemers. Soms
alleen voor de CAO (landelijk overleg), soms
voor het afsluiten van sociale statuut/plannen.
De belangen van Ondernemingsraad en het
Vakbondsoverleg zijn vaak overlappend. Het
betreft twee overlegtafels, maar het komt ook

Uitdiensttredingen			
Februari		

Mevrouw Y.M. Rutten

Diversen Productie

Maart		

De heer E.F. Coomans

Diversen Productie

Overleden
De heer J.L. Driessen

		

Diversen Productie
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Aftrap eerste editie van
“Kom’mit naar Werk”
Stel je bent jong of pas afgestudeerd. Het valt
dan niet altijd mee om een baan te vinden.
Kom’mit ontwikkelde onder andere voor deze
doelgroep het project Kom’mit naar Werk. Het
doel? Werkzoekenden laten ontdekken welke
mogelijkheden er in de Westelijke Mijnstreek zijn.

vragen in een klein groepje beantwoorden.
Werkgevers en werkzoekenden kunnen dan
meteen kennismaken én nagaan of er een klik is.”
Zo gezegd, zo gedaan. Op 14 maart werd
het spits afgebeten door 6 jongeren. Op deze
‘Dag van de 1000 voorbeelden’ (deze dag
vraagt aandacht voor werken met een arbeidsbeperking) mochten ze een kijkje nemen achter
de schermen bij vier werkgevers, verbonden
aan Kom’mit.

de deelnemers van de lekkere broodjes. Daarna
volgde een roadtrip door de Westelijke Mijnstreek. Onderweg werden pitstops gemaakt bij
SGL (“wow, indrukwekkend”), Hutten catering
op de Bright Land Campus (“wat een mooie
omgeving en wat een heerlijke koekjes”),
R. Janssen Schoonmaak (“wanneer kan ik hier
beginnen?”) en Microz. Bij Microz maakten
zowel wethouder Felix van Ballegooij (“hier
wil ik wel werken, en wat doet een wethouder
trouwens?”) als L1 opwachting om stil te staan
bij deze bijzondere dag.
“Dit is echt wat jongeren nodig hebben.”
Wat de jongeren ervan vonden? “Een dikke 8!”
Al met al een indrukwekkende en waardevolle
ervaring. Tot slot een mooi compliment van de
moeder van één van de deelnemers: “dit is
echt wat jongeren nodig hebben, een kijkje op
de werkvloer. Geweldig dat jullie dit doen!”

Het ontstaan van Kom’mit naar Werk
Richard van Eeden: “Als werkgeversadviseur
jongeren bij het Werkgeversservicepunt (WSP)
krijg ik vaak de vraag wat er allemaal voor
werk is en of er een kijkje bij een bedrijf kan
worden genomen. Ik dacht: laten we deze

Van de Personeelsvereniging
Vrijdag 29 maart was het party-time. De dag
van de 70/80’s party. Georganiseerd door de
personeelsvereniging en gehouden in ‘t Kirkske
in Geleen.

Het was een gezellige avond. DJ Roy van Mulken
liet veel leuke hits door de boxen knallen en
de voetjes gingen meermaals van de vloer.
De bestuursleden Chritiën Lienaerts en

Nieuwe Geschillencommissie
Al eerder vertelde ik jullie in dit blad over de
Geschillencommissie van Vixia. Kijk maar eens
terug in de MENSenWERK van juli 2018 als
je die nog hebt.

MICROZ

Wethouder en L1 besteden aandacht
aan de Dag van de 1000 voorbeelden.
De dag startte om 08.00 met een stevig ontbijt
bij Vixia. Nog wat stilletjes en onwennig genoten

Laure Hamers,
communicatie adviseur

Patrick van Mulken werden
uitgeroepen tot prijswinnaars
bij de verkiezing tot “best geklede persoon van de avond”.
Namens het bestuur alle leden
en niet-leden bedankt voor
weer een gezellige avond.
Een bijzonder woord van
dank aan John en Harry voor
de geweldige gastvrijheid.
Onze planning voor 2019
ziet er nog als volgt uit:
Zaterdag 29 juni:
Uitstapje naar Phantasialand
Zaterdag 7 september:
BBQ in de Merode in Stein
Vrijdag 18 oktober:
Etentje (Grieken)
Zaterdag 14 december:
Kerstshoppen in Bochum

Patrick van Mulken,
Secretaris Personeelsvereniging

Colofon

Wij wensen de nieuwe commissie heel veel
succes met hun werk voor Vixia en hopen hen
niet te vaak te zien .

Lilian Klunder,
Hoofd HRM

De leden van de Geschillencommissie zijn
onafhankelijk van Vixia. Dat is ook goed want
hun rol is om kwesties tussen werkgever en
werknemer helemaal neutraal te bekijken.
Volgens de Regeling die bij Vixia geldt, kan
iemand maximaal 6 jaar lid zijn van de
commissie. De huidige leden treden daarom
nu af en per 1 april zijn er 3 nieuwe leden.
Een van hen (Astrid Amade) is door de Ondernemingsraad van Vixia naar voren geschoven.

Na deze succesvolle eerste editie, volgen er later
dit jaar meer. Vragen, meewerken of aanmelden?
Neem contact op met Richard van Eeden via
richard.vaneeden@sittard-geleen.nl

Het personeelsblad van Vixia verschijnt
gemiddeld 5 keer per jaar in een oplage
van 1.000 stuks.
Druk & opmaak
Impreso

Redactie

v.l.n.r. mevr. Astrid Amade, dhr. Leon Lemeer
en mevr. Judith van Eck-Hagelstein

Rosie Kleinjans
Lilian Klunder
Jo Koster
Wil Ramaekers
John Reijnders

personeelsblad | nummer 2 | april 2019

Nostalgia
Nostalgia is een digitaal blad dat sinds januari
2015 voor een groeiend aantal lezers een
terugblik biedt op de geschiedenis van WGO,
Wegom, de Millenerpoort en Vixia. Tijd om
een afspraak te maken met de initiatiefnemers
Henk Schreuder en Piet Hendrix, allebei
ex-werknemer van Vixia.

Vier jaar lang hebben ze bijna elk vrij moment
gewerkt aan het digitaliseren van oude foto’s
en dia’s en inmiddels hebben ze 16.000
foto’s in hun archief.
Een archief dat tot in de puntjes verzorgd is.
Al het beeldmateriaal staat op schijf, is
geregistreerd in een Excelbestand en voorzien
van een beknopte beschrijving van inhoud
en thema.
Na al dat verzamelen en digitaliseren van oud
foto- en filmmateriaal ontstond het idee om dit
te delen met oud-collega’s. Januari 2015 werd
de eerste Nostalgia uitgegeven en gemaild
aan 24 abonnees.

Piet Hendrix (links) en Henk Schreuder (rechts)

Nostalgia kent een aantal vaste rubrieken en
een aantal wisselende rubrieken. Een vaste
rubriek is b.v. een interview met een (oud)
collega die iets speciaals te melden heeft.
Soms staan Henk en Piet zelfs onaangekondigd
voor de deur van betrokkene. Dit heeft al vaker
geleid tot de mooiste verhalen.
Ook hebben ze een aantal correspondenten
en tipgevers die hun wijzen op interessante
gebeurtenissen en onderwerpen.

Henk Schreuder is na een dienstverband van
33 jaar in 2007 als Chef Opleidingen met
pensioen gegaan. Piet Hendrix heeft een
arbeidsverleden van 34 jaar en is in 2008 als
Chef Facilitaire Dienst met pensioen gegaan.

Inmiddels zijn er 27 nummers van Nostalgia
verschenen en ontvangen 160 abonnees elke
2 maanden hun digitale exemplaar. Nostalgia
wordt zelfs gelezen door oud-collega’s die
inmiddels in Spanje, Portugal en België wonen.

Op de eerste lentedag bezoek ik beide
heren in Geleen.
De begroeting is allerhartelijkst en onder het
genot van koffie met zelf gebakken cake wordt
direct geïnformeerd hoe het nu met Vixia gaat
en welke medewerkers nog actief zijn waarmee
ze ook nog gewerkt hebben. Dit leidt weer tot
de nodige herinneringen en anekdotes.

Toch nog een vraag. Het kost heel veel tijd
om dit goed te doen. Wat is jullie grootste
drijfveer of reden om dit te blijven doen?
We kijken allebei met veel plezier terug op
ons werkzame leven. We hebben fijne collega’s
gehad en het is en was een bedrijf waar je
trots op mag zijn om daar te mogen werken.

Als ik met het interview wil beginnen krijg
ik 2 A4-tjes overhandigt waarop bijna alle
antwoorden staan op de vragen die ik wilde
gaan stellen. Bij deze hun verhaal.

We zijn dankbaar dat we in goede verstandhouding afscheid hebben genomen van het
bedrijf. We willen door het uitgeven van
Nostalgia de geschiedenis van het bedrijf in
positieve zin levendig houden.

We hebben gemerkt dat we veel oud-collega’s
een groot plezier doen door hun een link te
geven naar het bedrijf. Een link die er eerder
niet meer was.
De positieve reacties die we krijgen van de
lezers stimuleren ons om door te gaan. We
krijgen bij het samenstellen van Nostalgia vaak
het gevoel dat we nog bij het bedrijf werken.
Slotvraag: Als er lezers zijn die ook
Nostalgia willen ontvangen wat moeten
ze dan doen?
Nostalgia staat los van Vixia. Werkende
collega’s die binnenkort met pensioen gaan
kunnen zich met hun privé emailadres
aanmelden voor de gratis uitgave van
Nostalgia via het volgende e-mailadres:
nostalgiasite2019@gmail.com
Mag ik jullie hartelijk danken voor jullie verhaal.
Ik ben oprecht onder de indruk van jullie
enthousiasme, bevlogenheid en professionaliteit
waarmee jullie aan Nostalgia werken.
Jo Koster,
redactielid

Bij hun pensionering in 2007 en in 2008
begon ook het grote veranderen binnen Vixia.
Reorganisaties en bezuinigingen voerden de
boventoon. Het personeelsblad Vixia Vitaal werd
niet meer uit gegeven, bijeenkomsten voor
gepensioneerden niet meer georganiseerd en
gebouwen werden afgebroken, verkocht of
verhuurd.
Maatregelen die niet alleen ingrijpend waren
voor de nog actieve medewerkers maar ook
voor de gepensioneerden. Zij hadden na vaak
langdurige dienstverbanden bijna geen contactmogelijkheden meer met het bedrijf en de (ex)
collega’s.
Omdat ook locaties verdwenen en er dus veel
opgeruimd werd, dreigde veel historisch
materiaal verloren te gaan.
Dit zette Henk en Piet aan het denken. Onder
het motto als niemand iets doet, gaan wij het
doen zijn ze het gemis gaan invullen.
Vanaf 2009 zijn ze gestart met het verzamelen, bewerken en digitaliseren van oude filmen videobeelden. Zo zijn er 130 filmfragmenten uit het verleden met een totale speelduur
van 40 uur voor verval veiliggesteld.

Elk jaar blijft er aan aantal kerstpakketten over. Het is inmiddels traditie dat Vixia deze doneert
aan de voedselbank.
Op dinsdag 26 maart was het weer zover en hebben we 35 pakketten afgeleverd bij de voedselbank
aan de Odasingel in Sittard.
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Kerstwensboom PostNL
In februari werd bekend gemaakt welke wensen
van de Kerstwensboom vervuld worden.
Sinds 4 jaar wordt bij PostNL in de adventstijd
een Kerstwensboom in de kantine geplaatst.
Medewerkers en bezoekers van PostNL worden
uitgenodigd om een kerstwens in de boom te
hangen.

De wensen worden gesponsord door alle
bedrijven die op het PostNL depot in Born met
elkaar samenwerken.
De wens mag over van alles gaan. Er zijn
persoonlijke wensen van medewerkers en
wensen van medewerkers voor anderen.
Voorbeelden van kerstwensen zijn:
- een dartbord in de kantine;
- een etentje voor collega’s met hun team;
- een dag Efteling voor een jong gezin;
- een dag Gaia Zoo voor een familie, die de
laatste tijd veel heeft meegemaakt;
- een geldbedrag voor een pas gescheiden
medewerker die nieuwe keukenspullen
nodig heeft;
- een behandeling bij Thermae 2000 voor
twee collega’s;
- enzovoort.
Zoals jullie kunnen lezen wordt er van alles
gewenst.

In de hoofdrol Karel van Mil

De Sponsoren

Een commissie beoordeelt de wensen en
beslist welke wensen worden toegekend.
Tijdens alle edities werden ook wensen van
Vixia-medewerkers vervuld. Ook dit jaar waren
er twee medewerkers van Vixia die op vrijdag
22 februari hun wens in vervulling zagen gaan.
De Kerstwensboom maakt ieder jaar weer
mensen blij!

Jo Bergers,
vakspecialist externe dienstverlening

Vervolgens werd besloten om met een eigen
wagen mee te doen aan de carnavalsoptocht
in Munstergeleen. De wagen werd getrokken
door een van onze Vixia tractoren (John Deere).
Tijdens en na de optocht hebben de leden van
de Raad van Elf veel complimenten gekregen.

Karel van Mil, teamleider Logistiek Openbare
Ruimte, heeft een nieuwe passie. Hij is gevraagd
om steun en toeverlaat te zijn voor het Regionaal
Vasteloaves Gezelsjchap “De Nachbaronne
Westelijk Zuid-Limburg”.

De kleding van de drie Gesternte, bestaande
uit Prins Carnaval, De Boer (der Bauer), en De
Jonkvrouw (die Jungfrau) en de huurkosten van
de wagen zijn gesponsord door ondernemers
uit Munstergeleen.
Gaandeweg werd er nog een bedrag gesponsord om snoep en sinaasappelen uit te werpen.
De groep leeft om samen erop uit te trekken en
carnavals activiteiten te bezoeken in de regio.
Zo krijgen de leden veel contacten en vriendschappen worden gesloten.

Van links naar rechts Jo Huskens (Josephine),
Manuel van Rens (Prins), Robert van Veen (Bauer)

Zijn werkzaamheden bestaan uit regelen,
organiseren, een oogje in het zeil houden
en onderhouden van contacten met andere
verenigingen en sponsors.
De activiteitenagenda wordt in onderling overleg
gepland, zodat iedereen weet wat zijn taak
zal zijn.
De Nachbaronne
Carnavalsvereniging “ De Nachbaronne“ is
in 2016 opgericht en is voortgekomen uit de
toenmalige carnavalsvereniging van Wegom
de “Trampelaere”.
Karel van Mil, Jo Huskens, Math van Rens en
Patrick Driessen trekken samen de kar van deze
club. Dit jaar hebben ze in Munstergeleen
zelfs hun eigen “Tempel”: café ‘t Centrum.
“De Nachbaronne” hebben hun eerste feestavond georganiseerd. Dat was een groot succes.

Het merendeel van de leden van de Raad van
Elf bestaat uit Vixia-medewerkers. Ze hebben
Vixia op een zeer positieve wijze uitgedragen
tijdens het carnaval in de regio.
Wil Ramaekers, redactielid

