
Mieke de Beer is de nieuwe
'Dichter van Medemblik'
Zondag is bekendgemaakt dat Mieke de Beer-Koomen zich voor een
jaar Dichter van Medemblik mag noemen. Mieke schreef met treffende
woorden haar ‘ode aan Medemblik’.
Als winnaar zal zij bij bijzondere gelegenheden in de gemeente een
gedicht schrijven.

Inloopbijeenkomst 15 februari
nieuwbouw Slotlaan Wervershoof
Gemeente Medemblik, woningcorporatie Het Grootslag en de
Dorpsraad Wervershoof ontwikkelen een woningbouwplan met 31
woningen aan de Slotlaan in Wervershoof (voormalige locatie van

tennisvereniging De Kaag).
Het plan geeft de mogelijkheid om samen met een groep mensen (je toekomstige buren) die ook een huis
willen bouwen een woningbouwproject te starten.
Dinsdag 15 februari zijn er twee inloopbijeenkomsten in sportcomplex de Westrand. Je kunt het steden-
bouwkundige plan bekijken, vragen stellen en reageren. Lees meer over de tijdstippen en aanmelding.

Juiste ondersteuning
'Heeft u behoefte aan ondersteuning in zorg of op het gebied van
jeugdhulp, participatie, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen?  
U weet niet waar te beginnen? Maak dan gebruik van onze
cliëntondersteuners. De cliëntondersteuner luistert naar uw wensen
en bespreekt met u door wie en waar hulp kan worden geboden. De

ondersteuner verwijst u naar een organisatie met specifieke kennis van het onderwerp, zoals bijvoorbeeld
schulden of opvoeding. De onafhankelijke cliëntenondersteuners verlenen zelf geen zorg of ondersteuning. Zij
staan los van zorgorganisaties. Het inschakelen van een cliëntondersteuner kost u niets.

Adviesraad Sociaal Domein (ARSD)
zoekt naar nieuwe leden
Wilt u meedenken over het beleid van de gemeente op het gebied van
het sociaal domein? Het sociaal domein in de gemeente gaat over alle
onderwerpen op het gebied van WMO, jeugdhulp en participatie van
inwoners.
In de ARSD worden voorstellen besproken die de gemeente doet over
de onderwerpen binnen het sociaal domein. Daarna wordt hierover
schriftelijk advies uitgebracht aan het college van burgemeester en
wethouders.
 

Interesse?
Bent u geinteresseerd? Ga naar onze website voor meer informatie. Solliciteren kan tot en met 27 februari.

Wervershoof en heel de wereld
volgt Irene Schouten
Heel Wervershoof volgt dit weekend en komende weken de prestaties
van onze schaatstopper Irene Schouten. Dat doet ook héél Medemblik,
dat doet heel ons land, dat gebeurt zelfs mondiaal. Samen met Team

Medemblik wensen wij Irene veel succes!

Schaatskalender
Irene Schouten uit Wervershoof gaat in Beijing op medaillejacht! Wil ook jij niets missen van haar schaats-
wedstrijden? Noteer deze data in je agenda!
 

Werken bij de gemeente Medemblik
Beleidsmedewerker Cultuur
Adviseur Communicatie
Data analist

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!

Burgerzaken weer avondopenstelling
Vanaf maandag 7 februari zijn we ook weer een avond geopend met onze
balies burgerzaken.
Burgerzaken is op maandagavond open tot 20.00 uur.

Bekijk de webversie
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Probeer een (nieuwe) sport met JouwSportPas
Bewegen is gezond en het is leuk om af en toe een (nieuwe) sport te proberen. JouwSportPas (JSP) biedt
hiervoor de ideale mogelijkheid. Met JSP kun je kennismaken met (een) sport zonder dat je meteen lid
hoeft te worden van een vereniging.
In gemeente Medemblik zijn er diverse sportaanbieders en verenigingen die voor JSP een leuk en
gevarieerd aanbod aan lessen hebben samengesteld voor verschillende leeftijden. 
Wil jij ook een sport proberen? Inschrijven kan tot en met 11 februari.
Je kunt uit veel sportactiviteiten kiezen en mag zelf weten aan hoeveel activiteiten je mee wilt doen. De
meeste activiteiten zijn gratis. In sommige gevallen wordt er een kleine vergoeding gevraagd.
Meer informatie over het aanbod en inschrijving: www.noordhollandactief.nl.

 

Lees verder

Lees verder

Nationale Voorleesdagen 26 januari – 5 februari
Voorlezen stimuleert de fantasie van kinderen en het daagt hen uit om zelf te lezen. Voorlezen helpt
ook om te leren concentreren en luisteren. Bovendien heeft het regelmatig voorlezen van kinderen
op jonge leeftijd een positief effect op de latere schoolprestaties. En natuurlijk is het ook gewoon
heel gezellig om voor te lezen!
De bibliotheek in Medemblik organiseert elke maandagmiddag van 15.00 tot 15.30 een
voorleesmoment voor kinderen en hun (groot)ouders.

Ter ere van de Nationale Voorleesdagen was wethouder Joset Fit daar afgelopen maandag bij
aanwezig. Zij las voor uit het Prentenboek van het jaar 2022: “Maar eerst ving ik een monster” van
Tjibbe Veldkamp en Kees de Boer. “Dit was heel leuk om te doen! En ook nuttig, want voorlezen aan
kinderen op jonge leeftijd is belangrijk voor hun ontwikkeling. Het is mooi dat de bibliotheek daarop
inspeelt met dit soort voorleesmomentjes.”, aldus de wethouder.

Lees verder

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.

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 onze socials. Inschrijven
kan vanaf vrijdag 4 februari t/m zaterdag 12 februari.

Programma en uitleg
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Dienstverlenen, wij maken het steeds gemakkelijker

Lees verder

Foto van de week
 

Februari: Een mooi plaatje (verlenging thema)
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.
 

Dijk bij Onderdijk   foto: Nel Lakeman-Koning

Bekendmakingen Collegebesluiten Gemeenteraad
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Privacyverklaring

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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