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PMS 115CMYK CMYK E5-3 C:0 M:10 Y:80 B:0 / Avery 951 QM Primrose Yellow / (RAL 1021)

PMS Process Yellow CMYK E1-3 C:0 M:0 Y:100 B:0 / Avery Pantone Yellow / (RAL 1016)

PMS Process Cyaan CMYK E232-1 C:100 M:0 Y:0 B:0 / Avery 942 QM Light Blue / (RAL 5012)

PMS 021 CMYK E36-1 C:0 M:60 Y:100 B:0 / Avery 910 QM Dark Orange / (RAL 2009)

PMS 287 CMYK E205-1 C:100 M:70 Y:0 B:10 / Avery 933 QM Midnight Blue / (RAL 5002)

PMS Process Blue CMYK E236-3 C:100 M:10 Y:0 B:10 / Avery 935 QM / (RAL 5015 )

PMS 1665 CMYK E56-1 C:0 M:80 Y:100 B:0 / Avery 980 QM Spanish Orange / (RAL 2001)

PMS Green CMYK E262-1 C:100 M:0 Y:70 B:0 / Avery 970 QM Bottle Green / (RAL 5021)

PMS 3258 CMYK E262-5 C:60 M:0 Y:40 B:0 / Avery 946 QM Caribean Agua / (RAL 5018)

PMS 115 c PMS Process Yellow c PMS Process Cyan c

PMS Orange 021 c PMS 287 c PMS Process Blue c

PMS 1665 c PMS Green c PMS 3258 c

Tiebies wint IJmond Werkt! Award 2017

Tiebies is specialist in onderhoud en repa-
raties van vrijwel alle landbouwmachines. 
Daarnaast zijn ze dealer van een legio top-
merken en hebben ze ook machines te huur. 
Tiebies wordt gerund door de broers Berry 
en John Tiebie. Het is een echt familiebe-
drijf. Er werken vijf monteurs waarvan drie 
monteurs afkomstig zijn van IJmond Werkt!. 

Bij het sluiten van de IJmond Werkt! garage 
in 2016  heeft IJmond Werkt! drie opgeleide 
monteurs overgedragen aan Tiebies. Een job-
coach van IJmond Werkt! heeft de afgelopen 
maanden de monteurs begeleid en heeft hen 
zien ontwikkelen tot  zelfstandig opererende 
monteurs. De monteurs geven aan dat zij zich 
prima op hun plek voelen binnen het bedrijf.

Wethouder Marieke van Dijk feliciteert Berry Tiebie

De Week van de Opvoeding krijgt een staartje en wel voor alle ouders en opvoeders in re-
gio IJmond. Op dinsdag 12 december stelt het Kennemer College (Mavo en Beroepsgericht) 
de locatie Beroepsgericht beschikbaar voor de interactieve theateravond ‘My Life Online’. 

“Veel mensen vinden dat ze gezond zijn 
wanneer ze geen lichamelijke klachten 
hebben of niet ziek zijn. Maar positieve 
gezondheid is meer dan niet ziek zijn. Posi-
tieve gezondheid gaat over welbevinden en 
veerkracht: hoe gaat het met je? Waar wil 
je aan werken?” Aan het woord is Nathalie 
Sengers, oefentherapeut Mensendieck in 
Gezondheidscentrum Broekpolder. 

In het Gezondheidscentrum worden in het 
project Aan welk wiel draai jij? mensen met 
een chronische aandoening uitgenodigd om 
de test over positieve gezondheid te maken. 
Nathalie: “Het gaat bij deze test niet alleen 
over hoe het lichamelijk met je gaat, maar 
ook over het dagelijks functioneren, zinge-
ving, meedoen en kwaliteit van leven. In een 
eventueel gesprek met mij, de psycholoog of 
leefstijlcoach kunnen we samen kijken wel-

ke (kleine) stappen er gezet kunnen worden 
om de ervaren gezondheid te verbeteren!”  

Werken vanuit positieve gezondheid vraagt 
een andere manier van kijken, denken en 
werken. Je moet buiten je eigen ‘zorghokje’ 
kunnen denken en hiermee iets willen/
kunnen doen. Voor dit project is daarom sa-
menwerking gezocht in Heemskerk. Naast 
de collega’s in het gezondheidscentrum zijn 
GGD, welzijn en het sociaal wijkteam nauw 
betrokken. Ook patiënten/cliënten zelf den-
ken soms te veel in ziektes en medische 
oplossingen en staan niet altijd open voor 
niet-lichamelijke factoren in relatie tot hun 
eigen gezondheid. Dit vraagt om bewustwor-
ding en voorlichting vanuit onze kant”, aldus 
Nathalie. 
Ook de test doen over positieve gezondheid? 
Kijk dan op www.gcbroekpolder.nl

 

 

     UITNODIGING  
 
Interactieve theateravond ‘My Life Online’ 
 
Internet is overal en pubers brengen er veel tijd door.  
Naast alle voordelen die sociale media & internet bieden, zijn er natuurlijk ook de risico’s.  
Hoe begeleid je je kind hierin in deze snel veranderende tijd? Wat moet je als ouder eigenlijk 
allemaal weten? Moet je meer controleren, afspraken maken of juist meer praten? En wat zijn, 
niet te vergeten, de positieve kanten van internet & sociale media?  
 
De voorstelling 
De voorstelling bestaat uit herkenbare situaties. De acteurs spelen valkuilen na die vaak leiden tot 
misverstanden en conflicten. Aan het publiek vragen zij tips: “Wat zouden jullie doen?” Deze oplossingen  
worden verwerkt in de volgende scènes. Daarnaast gaan zij het gesprek aan met ouders. Wat was nu 
werkelijk het probleem? En wat zijn mogelijke oplossingen in dit soort situaties? De voorstelling heeft veel 
vaart en humor waarbij ouders en opvoeders kunnen meedenken, meepraten en meelachen.  
 
Laat je inspireren en weet wat er speelt in het leven van jouw kind! 

 
Datum, tijd en locatie 
Datum en tijd: 12 december, aanvang 19.30 uur, show 20.00 - 21.30 uur  
Locatie: Kennemer College - Beroepsgericht, van Riemsdijklaan 103 in Beverwijk 
Gratis entree, aanmelden via: p.calero@cjgkennemerland.nl 
 
Deze avond wordt aangeboden in het kader van de Week van de Opvoeding in samenwerking met  
gemeenten Beverwijk en Heemskerk, Het Kennemer College (Mavo en Beroepsgericht),  
Centrum voor Jeugd en Gezin, Brijder en de GGD. 

 

Laag inkomen en hoge zorgkosten?
De gemeente betaalt mee!
Hebt u een laag inkomen en hoge zorgkos-
ten? Dan betaalt de gemeente Heemskerk 
€ 20 per maand mee aan uw premie voor 
de zorgverzekering. U kunt kiezen uit twee 
collectieve zorgverzekeringen, die bestaan 
uit een basispakket en verschillende aanvul-
lende verzekeringen. 

De voordelen op een rij:
• De gemeente Heemskerk betaalt € 20,- per 
 maand mee aan uw premie.
• Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverze-
 kerd.
• U krijgt ruime vergoedingen voor onder an-
 dere brillen/lenzen, fysiotherapie, tand-
 artskosten en  eigen bijdrage Wmo.
• U bepaalt zelf welke zorgverzekeraar u 
 kiest en welk pakket het best bij u past.
• Het verplicht eigen risico is meeverzekerd.
• Het maakt niet uit of u ziek of gezond bent. 
• Zilveren Kruis en Zorg en Zekerheid accep-
 teren iedereen met een laag inkomen, zon-
 der medische keuring.
• Als u een betalingsachterstand heeft opge

 lopen bij uw huidige zorgverzekeraar, kunt 
 u niet deelnemen aan de collectieve zorg
 verzekering.

Wat zijn de voorwaarden?
U kunt deelnemen als u in Heemskerk woont 
en een inkomen heeft tot 130% van de bij-
standsnorm.

Aanmelden
Dat kan op www.gezondverzekerd.nl. Wilt 
u hulp bij het aanmelden via www.gezond-
verzekerd.nl omdat u in uw naaste omgeving 
geen hulp kunt krijgen bij de digitale aan-
vraag, dan kunt u bellen voor een afspraak 
bij de gemeente, telefoon 14 0251. 
Heeft u vragen over de verzekeringspak-
ketten of wilt u hulp bij het maken van een 
keuze?
Neem dan contact op met Zilveren Kruis: 071-
7510033 of Zorg en Zekerheid: 071-5825550.

U kunt tot uiterlijk 31 december 2017 over-
stappen.

Positieve gezondheid:
Aan welk wiel draai jij?

G

Interactieve theateravond 
Kennemer College

My Life Online
Internet is overal en pubers brengen er veel 
tijd door. Naast alle voordelen die sociale 
media & internet bieden, zijn er natuurlijk 
ook de risico’s. Hoe begeleid je je kind hierin, 
in deze snel veranderende tijd? Wat moet je 
als ouder eigenlijk allemaal weten? Moet je 
meer controleren, afspraken maken of juist 
meer praten? En wat zijn, niet te vergeten, 
de positieve kanten van internet & sociale 
media? 

De voorstelling
De voorstelling bestaat uit herkenbare situ-
aties. Alle valkuilen die leiden tot misver-
standen en confl icten worden nagespeeld. 
Tussentijds wordt het publiek gevraagd om 
tips: “Wat zouden jullie doen?” Vervolgens 

worden de aangedragen oplossingen ver-
werkt in de scène. Daarnaast wordt met 
ouders het gesprek aangegaan. Wat was nu 
werkelijk het probleem? En wat zijn moge-
lijke oplossingen in dit soort situaties? De 
voorstellingen hebben veel vaart en humor 
waarin ouders en opvoeders kunnen mee-
denken, meepraten en meelachen. Laat je 
inspireren en weet wat er speelt in het leven 
van jouw kind!

Datum en tijd: 12 december, aanvang 19.30 
uur, show 20.00 - 21.30 uur.
Locatie: Kennemer College - Beroepsgericht, 
van Riemsdijklaan 103 in Beverwijk.
Gratis entree, aanmelden via: 
p.calero@cjgkennemerland.nl

Tiebies Landbouwmechanisatie en Intern Transport uit Heemskerk heeft op 14 november de 
IJmond Werkt! Award 2017 terecht in de wacht gesleept. Er werken vijf monteurs, waarvan 
drie afkomstig zijn van IJmond Werkt! Tiebies biedt deze drie monteurs met een arbeids-
beperking betaald werk naar vermogen en laat zo zien dat ook een klein bedrijf een grote 
bijdrage kan leveren aan het in dienst nemen van werknemers met een arbeidsperking.

Nathalie Sengers in gesprek met een client


