
Beter Nederlands leren? Kom naar
Taalpunt Medemblik
Ben je nieuw in Nederland, val je onder de oude inburgeringswet
(2015-2021) en wil je beter leren lezen, schrijven, rekenen? Of wil je
handiger worden met de mobiele telefoon of computer? Lijkt het je
leuk om vrijwilligerswerk te doen, of mee te doen met een activiteit
zodat je meer in contact komt met anderen én de Nederlandse taal
leert? Bij Taalpunt Medemblik word je geholpen bij het vinden van

taalaanbod dat bij jou past.  

In rouw ontmoeten
In 2020 startten de wijkteams in de gemeente Medemblik met een
wandelgroep voor mensen die een partner of naast(en) zijn
verloren. Voor de derde keer gaat de wandelgroep in de maanden
september en oktober van start.

De maatschappelijk werkers van het wijkteam nodigen je uit voor een
rouwwandeling in de prachtige natuur. Om samen met lotgenoten al
wandelend ervaringen en herinneringen te delen. Hoe kort of lang
geleden dit verlies ook is geweest. De maatschappelijk werker wandelt
mee, gaat eventueel in gesprek en kan ingaan op vragen
We wandelen 6 keer op maandagmorgen in de maanden september en
oktober. Deelname is gratis. Iedereen is vrij om na afloop na te praten
met koffie en/of thee, voor eigen kosten. 

Op bezoek bij 1-jarig bestaansfeestje
van de Huiskamer van Andijk
Wethouder Yannick Nijsingh (Sociaal Domein) was uitgenodigd voor het
bijwonen van een barbecue ter gelegenheid van het 1-jarig bestaan
van de Huiskamer van Andijk. De huiskamer wordt gefaciliteerd door
de gemeente Medemblik en stelt ouderen en alleenstaande inwoners in
de gelegenheid elkaar te ontmoeten in een ongedwongen ambiance.
Onder het genot van een gratis kop koffie of thee kan men gezellig een

praatje maken met elkaar. De bezoekers worden verwelkomd door gastvrouwen en –heren die als vrijwilligers
werkzaam zijn in de Huiskamer.
Yannick Nijsingh ziet graag dat dit initiatief van PCOB, KBO, De Zonnebloem, Samen Ouder Worden en de
Dorpsraad Andijk – met de welwillende medewerking van het bestuur van JC The Future” - ook navolging
krijgt in andere kernen van onze gemeente. “Het is mooi te zien dat dit vanuit de gemeenschap tot stand is
gekomen en wordt gedragen en dat er veel vrijwilligers zijn die hieraan willen meewerken. Met
twaalfhonderd bezoekers in één jaar kunnen we de organisatie en de vrijwilligers heel hartelijke feliciteren
met dit succes”, aldus Yannick Nijsingh.
De Huiskamer is geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10:00 tot 12:00 uur en is gevestigd
aan de Sportlaan 1A in Andijk. Het gebouw is rolstoeltoegankelijk gemaakt en er is ook een speciaal toilet
voor mensen met een beperking.

Werken bij de gemeente Medemblik
 

Gegevensbeheerder BRO / WIBON
Consulent Financiën / VIC Medewerker
WMO Consulent
Consulent Bijzondere Bijstand
Jeugdhulpverleners

 

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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Landbouwshow in Opmeer
De Landbouwshow in Opmeer is een jaarlijks terugkerend evenement dat plaatsvindt op de eerste maandag
van augustus. Een dag vol activiteiten rondom paardensport, veekeuringen en bijzondere shows.
Landbouwshow Opmeer is het grootste agrarische evenement van Noord-Holland en is dé ontmoetingsdag voor
professionals, bedrijven en particulieren.
De Landbouwshow biedt voor jong en oud een hele dag vermaak op evenemententerrein De Weyver. 

Lees verder

Lees verder

Lees verder

Campagne GFT en etensresten

Afvalverwerker HVC start de campagne GFT en etensresten. Groente, Fruit en Tuin afval (GFT) kan tot nuttige
producten worden omgezet Er zijn twee soorten omzetting: compostering en vergisting. Het is goed voor de
bodem en levert groene energie.

Vacatures

Foto van de week
Augustus: Waterplezier
Met de boot op het water, zwemmen of watersporten. Deze maand staat in het teken van waterplezier.
Maak jij een mooie foto? Deel het met ons!
 
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.

foto: strand bij Medemblik - archief gemeente Medemblik 

Bekendmakingen Collegebesluiten Gemeenteraad
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Afspraak maken

Openingstijden

Privacyverklaring

Deze e-mail is verstuurd aan p.aker@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.

https://gemeentemedemblik.email-provider.nl/link/779rxgmarv/ee5mkykfhe/yokm1whwax/xhi6tghyv9/ema4ft4k1v
https://gemeentemedemblik.email-provider.nl/link/779rxgmarv/ee5mkykfhe/81pbdtcrlb/xhi6tghyv9/ema4ft4k1v
https://gemeentemedemblik.email-provider.nl/link/779rxgmarv/ee5mkykfhe/qqw6i2oe0o/xhi6tghyv9/ema4ft4k1v
https://gemeentemedemblik.email-provider.nl/link/779rxgmarv/ee5mkykfhe/xsykyw7vkn/xhi6tghyv9/ema4ft4k1v
https://gemeentemedemblik.email-provider.nl/link/779rxgmarv/ee5mkykfhe/prdnmausc8/xhi6tghyv9/ema4ft4k1v
https://gemeentemedemblik.email-provider.nl/link/779rxgmarv/ee5mkykfhe/7har4jayyn/xhi6tghyv9/ema4ft4k1v
https://gemeentemedemblik.email-provider.nl/link/779rxgmarv/ee5mkykfhe/xa2nfsksqf/xhi6tghyv9/ema4ft4k1v
https://gemeentemedemblik.email-provider.nl/link/779rxgmarv/ee5mkykfhe/b3enx6cb0b/xhi6tghyv9/ema4ft4k1v
https://gemeentemedemblik.email-provider.nl/link/779rxgmarv/ee5mkykfhe/l71ed6dqvo/xhi6tghyv9/ema4ft4k1v
https://gemeentemedemblik.email-provider.nl/link/779rxgmarv/ee5mkykfhe/gaqcw4jvdj/xhi6tghyv9/ema4ft4k1v
https://gemeentemedemblik.email-provider.nl/link/779rxgmarv/ee5mkykfhe/zrlrmo7aee/xhi6tghyv9/ema4ft4k1v
https://gemeentemedemblik.email-provider.nl/link/779rxgmarv/ee5mkykfhe/5hpajwoswl/xhi6tghyv9/ema4ft4k1v
https://gemeentemedemblik.email-provider.nl/link/779rxgmarv/ee5mkykfhe/cjqmsjvo52/xhi6tghyv9/ema4ft4k1v
https://gemeentemedemblik.email-provider.nl/link/779rxgmarv/ee5mkykfhe/ff0xkhn6gt/xhi6tghyv9/ema4ft4k1v
https://gemeentemedemblik.email-provider.nl/link/779rxgmarv/ee5mkykfhe/bhezmqmcdm/xhi6tghyv9/ema4ft4k1v
javascript:;
https://gemeentemedemblik.email-provider.nl/link/779rxgmarv/ee5mkykfhe/wpbiqnwnhx/xhi6tghyv9/ema4ft4k1v
https://gemeentemedemblik.email-provider.nl/link/779rxgmarv/ee5mkykfhe/co0j7tv3aw/xhi6tghyv9/ema4ft4k1v
mailto:communicatie@medemblik.nl
https://gemeentemedemblik.email-provider.nl/link/779rxgmarv/ee5mkykfhe/3aht5qah1c/xhi6tghyv9/ema4ft4k1v
https://gemeentemedemblik.email-provider.nl/link/779rxgmarv/ee5mkykfhe/dvu0vcpeeu/xhi6tghyv9/ema4ft4k1v
https://gemeentemedemblik.email-provider.nl/link/779rxgmarv/ee5mkykfhe/zskuaxdmdv/xhi6tghyv9/ema4ft4k1v
https://gemeentemedemblik.email-provider.nl/link/779rxgmarv/ee5mkykfhe/cpxne5tj7q/xhi6tghyv9/ema4ft4k1v
https://gemeentemedemblik.email-provider.nl/link/779rxgmarv/ee5mkykfhe/fy0j9hwkrq/xhi6tghyv9/ema4ft4k1v
https://gemeentemedemblik.email-provider.nl/link/779rxgmarv/ee5mkykfhe/hqptco9jed/xhi6tghyv9/ema4ft4k1v
https://gemeentemedemblik.email-provider.nl/link/779rxgmarv/ee5mkykfhe/nh8ppjgayj/xhi6tghyv9/ema4ft4k1v
https://gemeentemedemblik.email-provider.nl/link/779rxgmarv/ee5mkykfhe/kmmuz6rbla/xhi6tghyv9/ema4ft4k1v
https://gemeentemedemblik.email-provider.nl/link/779rxgmarv/ee5mkykfhe/mb2cwlkarr/xhi6tghyv9/ema4ft4k1v
https://gemeentemedemblik.email-provider.nl/link/779rxgmarv/ee5mkykfhe/3jnbxujw8u/xhi6tghyv9/ema4ft4k1v
https://gemeentemedemblik.email-provider.nl/link/779rxgmarv/ee5mkykfhe/ysymcilkgr/xhi6tghyv9/ema4ft4k1v
https://gemeentemedemblik.email-provider.nl/link/779rxgmarv/ee5mkykfhe/ildfmffxzi/xhi6tghyv9/ema4ft4k1v
https://gemeentemedemblik.email-provider.nl/link/779rxgmarv/ee5mkykfhe/z38xafvs4u/xhi6tghyv9/ema4ft4k1v
https://gemeentemedemblik.email-provider.nl/link/779rxgmarv/ee5mkykfhe/kexkivaiqu/xhi6tghyv9/ema4ft4k1v
https://gemeentemedemblik.email-provider.nl/link/779rxgmarv/ee5mkykfhe/fkzixidtwg/xhi6tghyv9/ema4ft4k1v
https://gemeentemedemblik.email-provider.nl/link/779rxgmarv/ee5mkykfhe/l8qhuy2pef/xhi6tghyv9/ema4ft4k1v
https://gemeentemedemblik.email-provider.nl/link/779rxgmarv/ee5mkykfhe/ami5qullbq/xhi6tghyv9/ema4ft4k1v
https://gemeentemedemblik.email-provider.nl/link/779rxgmarv/ee5mkykfhe/bhjiyfcpgh/xhi6tghyv9/ema4ft4k1v
https://gemeentemedemblik.email-provider.nl/link/779rxgmarv/ee5mkykfhe/l5n0aigndo/xhi6tghyv9/ema4ft4k1v
https://gemeentemedemblik.email-provider.nl/link/779rxgmarv/ee5mkykfhe/7eg096zwsz/xhi6tghyv9/ema4ft4k1v
https://gemeentemedemblik.email-provider.nl/link/779rxgmarv/ee5mkykfhe/gvqh2d3ngu/xhi6tghyv9/ema4ft4k1v
https://gemeentemedemblik.email-provider.nl/link/779rxgmarv/ee5mkykfhe/siewbjznzx/xhi6tghyv9/ema4ft4k1v
https://gemeentemedemblik.email-provider.nl/link/779rxgmarv/ee5mkykfhe/vjjelnx3de/xhi6tghyv9/ema4ft4k1v
https://gemeentemedemblik.email-provider.nl/link/779rxgmarv/ee5mkykfhe/0l79c2nyqm/xhi6tghyv9/ema4ft4k1v
https://gemeentemedemblik.email-provider.nl/link/779rxgmarv/ee5mkykfhe/6lxybdlijm/xhi6tghyv9/ema4ft4k1v
https://gemeentemedemblik.email-provider.nl/link/779rxgmarv/ee5mkykfhe/giy3dcofzy/xhi6tghyv9/ema4ft4k1v
https://gemeentemedemblik.email-provider.nl/link/779rxgmarv/ee5mkykfhe/bo6szi3muw/xhi6tghyv9/ema4ft4k1v
https://gemeentemedemblik.email-provider.nl/link/779rxgmarv/ee5mkykfhe/t4iu265lim/xhi6tghyv9/ema4ft4k1v
mailto:p.aker@quicknet.nl
https://gemeentemedemblik.email-provider.nl/unsubscribe/779rxgmarv/ee5mkykfhe/xhi6tghyv9/ema4ft4k1v
https://gemeentemedemblik.email-provider.nl/memberforms/edit/standalone/request/?a=779rxgmarv&l=xhi6tghyv9&m=ema4ft4k1v
mailto:communicatie@medemblik.nl

