
Webinar: Alles wat je als
ouder/opvoeder wilt weten over drugs
'In Control' organiseert in samenwerking met Brijder Jeugd op 12 mei
een gratis webinar voor ouders met kinderen op het voorgezet
onderwijs en hoger onderwijs. Tijdens het webinar nemen twee
preventiedeskundigen je mee in de wereld van drugs. Je krijgt
informatie over drugs die regelmatig gebruikt worden door jongeren en
kunt ook vragen stellen.

Begeleide omgangsregeling (BOR)
In Nederland eindigt ongeveer een derde van alle huwelijken in een
echtscheiding. Vaak kunnen ouders en verzorgers tot goede afspraken
komen over de omgang met de kinderen. Twintig procent van de
scheidingen verloopt moeizaam. Als mensen gekwetst zijn, kan er wrok
ontstaan. Ex-partners zien elkaar als de vijand. Dan is het moeilijk om
afspraken te maken over de omgang met de gezamenlijke kinderen. Als
ouders geen afspraken kunnen maken zonder ruzie, kunnen ze terecht
bij MEE & de Wering voor de Begeleide Omgangsregeling (BOR).

Nieuwsbrief gastgezinnen
Sinds vorige week brengt de gemeente Medemblik een digitale
nieuwsbrief uit voor mensen die Oekraïense vluchtelingen in huis
hebben opgenomen. Er komt ontzettend veel op je af als je een
Oekraïense gasten in huis hebt die onderwijs, werk en/of zorg nodig
hebben. Er is gelukkig al heel veel informatie beschikbaar op landelijke
of regionale websites. Sommige informatie geldt alleen voor onze
gemeente. De nieuwsbrief bundelt de stroom van informatie en geeft
de gastgezinnen overzicht. Ben of ken je een gastgezin? Abonneer je
op de nieuwsbrief en/of stuur de link door.

Dodenherdenking 4 mei
Tijdens de Dodenherdenking op woensdag 4 mei 2022 worden om 20:00
uur de Nederlandse slachtoffers herdacht die sinds het uitbreken van
de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties zijn omgekomen. 
Het jaarthema voor 2022 is ‘Vrijheid in verbondenheid’. Er is veel
gaande in de wereld en daardoor is het in verbinding blijven met
elkaar belangrijker dan ooit.
Kijk voor de herdenking bij jou in de buurt op de
evenementenkalender. 

 

In iedere vestiging van de bibliotheek staat een computer met internet
en standaard programma’s, plus oefenprogramma’s voor onder andere
de Nederlandse taal. Wie wil oefenen met de Nederlandse taal kan hier
terecht. Vragen over overheidsinformatie kun je stellen bij het
Informatiepunt Digitale Overheid in elke bibliotheek. Elke week zijn er
inloopuren voor hulp bij formulieren in enkele vestigingen. Jonge
kinderen kunnen wekelijks genieten van VoorleesPret in bijna alle
bibliotheken, zo leren ze al snel wat Nederlandse woordjes. 

Werken bij de gemeente Medemblik
 

Coördinator Sociaal Domein aandachtsgebied Wmo
Coördinator Sociaal Domein - maatschappelijk werk & preventie
Functioneel Beheerder Sociaal Domein
Medewerker Grondstoffen, Erfgoed & Archeologie
WOZ Specialist (Taxateur)
Jeugdhulpverlener in Medemblik? Kom kennismaken op donderdag 12
Mei!
Jeugdhulpverleners
Beleidsmedewerker Vastgoed
(Junior) Adviseur Communicatie
Recruiter
Juridisch Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening

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!

Bekijk de webversie
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Acht inwoners Koninklijke onderscheiding

De jaarlijkse Lintjesregen in de gemeente Medemblik vielt dit jaar voor acht inwoners.
Zes zijn door het kapittel benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Twee zijn benoemd tot Ridder in de
Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Frank Streng bezocht de inwoners op maandag 26 april thuis waar hij
de versierselen heeft uitgereikt.

Lees verder

Aanmelden

Aanmelden

Terugblik op een gezellige Koningsdag
Op Koningsdag werden de inwoners in Zwaagdijk-West vroeg wakker gemaakt, door kinderen met versierde
fietsen en veel kabaal. Wie de kinderen welkom heette kreeg een lootje waarmee een prijs gewonnen kon
worden. In Wervershoof begon de vrijmarkt vroeg en werd om 10 uur de oeuvreprijs uitgereikt aan dé
vrijwilliger van Wervershoof. In Benningbroek en Sijbekarspel organiseerde het comité de Koningsspelen. In
andere kernen begon de dag met een vrijmarkt waarna er een spelletjesmiddag volgde. 

Foto: Spelletjesmarkt Opperdoes

Aanmelden

Evenementenkalender

Iedere 1ste maandag van de maand om 12:00 uur worden de sirenes in Nederland getest. Voor ons heel
gewoon, maar voor de vluchtelingen uit Oekraïne confronterend. Voor hen heeft de Veiligheidsregio een korte
video gemaakt in drie talen. Heb je contact met Oekraïense vluchtelingen? Deel dan met hen deze video.

Video

De Bibliotheek voor Oekraïense vluchtelingen

Lees verder

Het Reisloket in de Bibliotheek
Het Reisloket is op vrijdag 24 juni van 13.30 tot 17.00 aanwezig in Bibliotheek Medemblik. Voor het
persoonlijk Reisadvies zoeken we samen met u op welke reizen u met OV kunt maken. Ook kunnen we u
helpen met installeren van een reisplanner op uw smartphone. En u komt te weten hoe voordelig de bus anno
nu is: er zijn meerdere aantrekkelijke voordelen voor senioren.

Lees verder

Lees verder

Foto van de week
Mei: Bijzondere bomen
Ik kijk naar jou en kijk mijn ogen uit. Ooit een zaadje, nu meters hoog. Jij bent en geeft leven, jij bent
bijzonder. Jij bent een bijzondere boom.
Staat er een boom in de gemeente die jij bijzonder vindt? Maak er een foto van en stuur hem naar ons
door. 
 
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.

Koperbeuk in Wognum  -   foto: Denise de Groot-Gunter
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Afspraak maken

Openingstijden

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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