
Fietslessen voor senioren door
Westfriesland
Houdt u van fietsen of wilt u meer in beweging komen deze zomer? Dat
kan! Binnen het programma Doortrappen worden in augustus en
september in Westfriesland rustige fietsroutes georganiseerd door
Team Sportservice. Bent u er ook bij?

Landbouwshow in Opmeer
Gemeentesecretaris Anky Griekspoor bezocht afgelopen maandag de
111e Landbouwshow Opmeer. Zij genoot volop van de paardensport,
het vee en alles er omheen. ‘Het was een feest om erbij te zijn en
zeker met dit mooie weer'.
Namens Medemblik mocht Anky de prijs uitreiken aan één van de
groepsleden van de ‘Horseboarding show’. Gemeente Medemblik heeft
deze show in Opmeer, die zeer populair is bij het publiek,
geadopteerd.
(foto: Gerda Holla)
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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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Bewonersbijeenkomst Verkeers- en Vervoersplan
Dinsdag 30 augustus wordt een inwonersbijeenkomst gehouden over het Gemeentelijke Verkeers- en
Vervoersplan.
Op de bijeenkomst presenteren wij de resultaten van de eerder gehouden enquête. Ook kunt u het
definitieve concept van het Verkeers- en Vervoersplan inzien en geven wij informatie over het vervolg.
De bijeenkomst vindt plaats van 19.00 – 21.00 uur in het middengebouw van het gemeentehuis, aan de Dick
Ketlaan 21 in Wognum.

Lees verder

Lees verder

Waterweek in Medemblik
In de maanden juli en augustus staat heel Westfriesland in het teken van de Westfriese Waterweken. De
Waterweek Medemblik start op 12 augustus met Food aan de Kade. Op 13 augustus is het Nautische Dag en
kun je genieten van het Oosterhavenconcert en op zondag 14 augustus sluiten we het weekend af met de
fameuze Drakenbootraces.

Lees verder

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: Nautische Dag - Medemblik Rijk aan verhalen
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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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