
Groot onderhoud
Oosterbegraafplaats Andijk
De Oosterbegraafplaats in Andijk wordt opgeknapt. Tijdens een
informatiebijeenkomst, op 18 februari in Andijk, is het ontwerp te zien
voor iedereen die grafrechten heeft op de begraafplaats en voor
overige belangstellenden.

Aanmelden
Aanmelden kan tot 16 februari voor één van de twee inloopmomenten op deze middag.
 

Gratis activiteiten voor jongeren
Voorjaarsvakantie met Wintergames Medemblik
In de week van maandag 21 t/m vrijdag 25 februari organiseert het
Jongerenwerk Medemblik de 2e editie van de Wintergames. Voor
iedereen uit gemeente Medemblik van 4 t/m 18 jaar.
Je kunt gratis meedoen, maar geef je van tevoren wel op! Wil je meer
weten over de activiteiten, tijden en inschrijving stuur dan een mailtje

naar activiteiten@medemblik.nl of check de facebookpagina van het Jongerenwerk-Opbouwwerk Medemblik
Schrijf je ook in! Het kan nog t/m zaterdag 12 februari.

Workshop Positief Opvoeden 2-10
jaar: Leren luisteren
Op 14 april wordt in Abbekerk de gratis workshop ’Positief opvoeden 2-
10 jaar, leren luisteren’gegeven. Tijdens de workshop oefen je hoe je
om kunt gaan met de ongehoorzaamheid van je kind, leer je het
gedrag van je kind te volgen en hoe je als ouder/opvoeder je kind
grenzen kunt leren.
 

Data, tijd, locatie en kosten
Abbekerk, Dorpshuis, Burgemeester Kromplein.
14 april 2022, 09.00 - 11.00 uur.
Kosten: de gemeente Medemblik biedt deze cursus gratis aan.

Werken bij de gemeente Medemblik
Beleidsmedewerker Cultuur
Jeugdhulpverlener
Data Analist
Consulent Arbeidsvoorwaarden & Rechtspositie

Regelmatig zoeken wij nieuwe mensen om voor ons te komen
werken.Houd onze website in de gaten voor de nieuwste vacatures. Word
onze nieuwe collega!

Aanslagen gemeentelijke belastingen en WOZ-
beschikkingen 2022
Zaterdag 19 februari valt de aanslag gemeentelijke belastingen/WOZ-
beschikking 2022 bij u op de mat. Bent u aangemeld voor MijnOverheid? Dan
ontvangt u deze alleen digitaal in de berichtenbox op mijn.overheid.nl.

Belastingen betaalt u omdat u gebruik maakt van gemeentelijke
voorzieningen zoals de wegen, openbare verlichting, rioleringen en
afvalinzameling. Ook uitgaven voor bijvoorbeeld zorg en welzijn, onderwijs
en jeugd worden deels uit de opbrengst van gemeentelijke belastingen
betaald.

Meer over uw aanslag, wat en hoe u betaalt, leest u op www.medemblik.nl/belastingen2022 .
 

Bekijk de webversie
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Medaillewinnaars 2021 gehuldigd
Sportwethouder Joset Fit en topsportcoördinator Pieter Verhoogt van TEAM Medemblik maakten deze week
een rondje door de gemeente om de lokale toppers te huldigen.
In het door Corona geteisterde sportjaar 2021 zijn de meeste nationale en internationale
kampioenschappen afgelast. Toch hebben vijftien Medemblikse topsporters en talenten vorig jaar kans
gezien ereplaatsen in de wacht te slepen op NK’s, EK’s of WK’s.
Gezamenlijk brachten zij 45 medailles terug naar Medemblik, waarvan vijf WK-medailles (2 goud, 1 zilver,
2 brons), twee zilveren EK-medailles en 38 NK-medailles (4 goud, 18 zilver en 16 brons).
 

Lees verder

Lees verder

Twee keer goud!
De medaillejacht van Irene Schouten is vorige week van start gegaan. Tijdens haar eerste race
afgelopen weekend schaatste Irene gelijk een Olympisch record. Ze veroverde daarmee de gouden
plak op de 3.000 meter. Vandaag kwam ze voor de tweede keer in actie in Beijing. Op de 5.000 meter
bleek ze ook onverslaanbaar. Daarmee neemt onze schaatstopper uit Wervershoof in ieder geval al 2
gouden medailles mee naar huis. Nu al een meer dan fantastische prestatie! Het college viert het met
een heerlijke Irene-tompouce!
Naar schaatskalender

 

Lees verder
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Dienstverlenen, wij maken het steeds gemakkelijker

Lees verder

Foto van de week
 

Februari: Een mooi plaatje
Je wandelt of fietst en onderweg zie je, in je eigen omgeving, een beeld dat je doet glimlachen. Heb jij
zo'n foto? Laat het ons zien.
We zijn benieuwd naar jouw foto(‘s), gemaakt in de gemeente Medemblik! Mail je foto(‘s)
naar communicatie@medemblik.nl. Check de voorwaarden voor deelname op www.medemblik.nl/foto.
 

Kagerdijk Wervershoof     foto: Ciska Mol
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Deze e-mail is verstuurd aan Famaker@quicknet.nl.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.

U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u communicatie@medemblik.nl toe aan uw adresboek.
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