
Iepziekte; hoe herken je dat?
Medewerkers van de gemeente hebben onlangs een aantal bomen
ontdekt die besmet zijn met de iepziekte. De Iepziekte is een
‘verwelkingsziekte’ die wordt veroorzaakt door de iepenspintkever. De
larven van de grote en de kleine iepenspintkever graven gangen tussen
het hout en de bast. Deze twee soorten iepenspintkevers brengen de
schimmelziekte over op de boom, die vervolgens de iepziekte
veroorzaakt.

Heeft u zelf het vermoeden dat uw boom of een boom in uw omgeving
besmet is met de Iepziekte? Neem dan contact met ons op via: (0229)
85 60 00.

Open Monumentendag 2022
Op zaterdag 10 september kunt u een kijkje achter de voordeur nemen
bij meer dan 40 monumenten in de gemeente. Boerderijen, kerken,
stations, molens, musea en nog veel meer! ‘Duurzaam duurt het langst’
is de slogan voor de Open Monumentendag dit jaar en is zeker van
toepassing op de te bezichtigen monumenten. U bent van harte
welkom in veel monumenten, van het Hoedenmuseum Zet ’m op in
Andijk tot Boerderij Welgelegen in Wognum. Ook zijn er weer
activiteiten, zoals een rondleiding door het Oorlogsmuseum en op de
stations van Medemblik en Twisk. De Open Monumentenkrant wordt

met de Medemblikker bezorgd op 1 september.

Workshop De kinderen scheiden mee 
Jij en je partner gaan uit elkaar of zitten midden in het
scheidingstraject. Voor je kind(eren) verandert alles wat vertrouwd
was. Dit programma helpt kinderen van 6 t/m 12 jaar en van 13 t/m 17
jaar in de verwerking hiervan. In een ouderbijeenkomst voorafgaande
aan de training is aandacht voor ouders/opvoeders.

Assertiviteitstraining
Op 12 september start onze gemeente een assertiviteitstraining voor
volwassenen die in de gemeente Medemblik wonen. De training bestaat
uit zes bijeenkomsten en is bedoeld voor mensen met weinig
zelfvertrouwen, die het lastig vinden voor zichzelf op te komen. In de
cursus leer je op een assertieve manier beter voor jezelf op te komen
met respect voor jezelf en de ander. Dit gebeurt deels met theorie en

uitleg maar ook met oefeningen van situaties die de deelnemers zelf inbrengen, rollenspellen en
huiswerkopdrachten.

Werken bij de gemeente Medemblik
 

WOZ Specialist (Taxateur)
Wijkconsulenten WMO
Beheerder Technische Gegevens
2 Medewerkers Ontwikkeling en Nieuwe Werken (ONW)
Beleidsmedewerker Grondstoffen (HVC) en Milieu (Omgevingsdienst)

 

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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Sportweek voor de jeugd
Van maandag 22 t/m vrijdag 26 augustus organiseert het Jongerenwerk in de gemeente Medemblik weer een
sport- en activiteitenweek voor jeugd van 6 t/m 18 jaar!  Geef je snel op door te mailen
naar: activiteiten@medemblik.nl

Lees verder

Lees verder

Lees verder

Lees verder

Gezellig druk tijdens de Waterweek
Bezoekers aan de Waterweek genoten volop van het eten, de muziek en alle activiteiten in en om het water
van Medemblik. Het was gezellig druk tijdens het Oosterhavenconcert en de drakenbootraces. 
Bedankt voor jullie bezoek en graag tot volgend jaar!

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: Traditionele zeilboten in de haven van Medemblik - Jeanette
Jimmink
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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.
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