
Megagrote ‘bruiloft’ in Nibbixwoud
De naoorlogse generatie, ook wel babyboomers genoemd (1945-1955)
vormt nog steeds in aantal een heel grote groep. Dat bleek vrijdag 28
oktober in De Dres in Nibbixwoud. Op uitnodiging van onze gemeente
kwamen 106 gouden bruidsparen uit de gemeente bijeen om
gezamenlijk hun huwelijksjubileum te vieren.
Waarnemend burgemeester Dennis Straat opende de feestelijke
middag: ‘50 jaar getrouwd is een feestje waard. Dus geniet vooral. Van
de ontmoeting met oude bekenden of de kennismaking met nieuwe’.

En het werd een bijeenkomst vol gezelligheid, met muziek en entertainment door de band ‘De Bretels’, met
een quiz en terugblik op het huwelijksjaar 1972 onder leiding van ceremoniemeester Hans van Engen. Met
een herinneringsfoto, een oorkonde en een bos gele rozen gingen de echtparen weer huiswaarts.
Geen bruiloftsfeest zonder foto en dus werd de groep vereeuwigd op de gevoelige plaat. Foto: Marcel Rob.

Culturele activiteiten in de gemeente
Elke dag werken we samen met onze inwoners aan een vitale en
leefbare gemeente. Het participatieplatform Samen Medemblik helpt
ons (opnieuw) contact met elkaar maken.
In het kader van 'Kom erbij' gebruiken we een interactieve kaart en
activiteitenoverzicht. Zo kunt u snel zien of er iets bij u in de buurt is
waar u aan mee zou willen doen. En organiseert u zelf iets leuks? Meldt
u dat dan vooral aan. Hoe meer mensen meedoen, hoe beter! Nodig
daarom ook buren, vrienden en familie uit om hier mee te praten.
Kortom, kom erbij!

Bladafval
Buitendienstmedewerker Pierre veegt in de herfst het bladafval bij
elkaar zodat de veegwagen het straks mee kan nemen. Dit gebeurt
jaarlijks want vooral op fietspaden en wegen geldt: nat blad = glad
blad. Daarom maken we extra veegrondes om deze wegen bladvrij te
maken. Dat is een veilig gevoel. Blad tussen beplanting laten we zoveel
mogelijk liggen. Heeft u bladafval in uw eigen tuin? Dit is wat u met de
bladeren kunt doen:
•Blad laten composteren op een plek in uw tuin of in een compostvat
•Aanbieden als gft-afval via de groene rolemmer. Heeft u regelmatig

veel groenafval, dan kunt u een extra groene rolemmer aanvragen bij HVC
•Grote hoeveelheden bladafval kunt u op afspraak gratis wegbrengen naar het afvalbrengstation Middenmeer
bij Opperdoes of naar het afvalbrengstation Hoorn.
Volgende week starten we met de veegrondes om het bladafval op te ruimen. Hier vindt u het schema van de
veegrondes.

Melding maken op Fixi
Met Fixi maak je eenvoudig meldingen die gemeenten gemakkelijk
afhandelen. Fixi helpt je bij het melden van bijvoorbeeld kapotte
lantaarnpalen, overvolle prullenbakken of losliggende stoeptegels. 

Collectieve festiviteiten 2023
Collectieve festiviteiten 2023 Het college heeft in haar vergadering van
25 oktober 2022 besloten om voor het jaar 2023 de volgende dagen aan
te wijzen als collectieve festiviteiten dagen. Op deze dagen mag een
horeca-inrichting (live)muziek, met een hoger geluidniveau, hebben in
de inrichting waarmee zij evenementen/festiviteiten ondersteunen.

Werken bij de gemeente Medemblik
 

Administratief medewerker team inkoopadvies
Beleidsmedewerker Vastgoed
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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Stil is het nooit in de nacht van de nacht
Tijdens de Nacht van de nacht organiseerde Gemeente Medemblik twee avondwandelingen in de gemeente.
Zij werden begeleid door twee veldbiologen. Eén ding is zeker: de vogels houden zich niet aan de avondrust.

Lees verder

Lees verder

Lees verder

Lees verder

Festiviteiten 2023

Meer vacatures

Foto van de week
November: Donkere dagen
In deze donkere dagen is het soms een uitdaging om te fotograferen met weinig licht. Evengoed zijn er
genoeg mooie foto’s om te maken. Denk aan nachtfotografie, mistige ochtenden of een lichtpuntje in het
donker. Het internet geeft je tips hoe je tijdens deze donkere dagen toch de mooiste foto’s kunt
maken. Ga jij de uitdaging aan?
 
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: Stoommachine museum Medemblik - beeldbank gemeente
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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.

https://gemeentemedemblik.email-provider.eu/link/779rxgmarv/xvfp2wfffx/9oorrxwyqr/xhi6tghyv9/bbkaogxwps
https://gemeentemedemblik.email-provider.eu/link/779rxgmarv/xvfp2wfffx/qjbmsqauzp/xhi6tghyv9/bbkaogxwps
https://gemeentemedemblik.email-provider.eu/link/779rxgmarv/xvfp2wfffx/c2bvdb7gy7/xhi6tghyv9/bbkaogxwps
https://gemeentemedemblik.email-provider.eu/link/779rxgmarv/xvfp2wfffx/sbsmffn7m3/xhi6tghyv9/bbkaogxwps
https://gemeentemedemblik.email-provider.eu/link/779rxgmarv/xvfp2wfffx/ltvx8iopv4/xhi6tghyv9/bbkaogxwps
https://gemeentemedemblik.email-provider.eu/link/779rxgmarv/xvfp2wfffx/tzghobilh6/xhi6tghyv9/bbkaogxwps
https://gemeentemedemblik.email-provider.eu/link/779rxgmarv/xvfp2wfffx/mph61mf5ce/xhi6tghyv9/bbkaogxwps
https://gemeentemedemblik.email-provider.eu/link/779rxgmarv/xvfp2wfffx/wylh9azcpv/xhi6tghyv9/bbkaogxwps
https://gemeentemedemblik.email-provider.eu/link/779rxgmarv/xvfp2wfffx/yclq3dabyu/xhi6tghyv9/bbkaogxwps
https://gemeentemedemblik.email-provider.eu/link/779rxgmarv/xvfp2wfffx/tblszygnze/xhi6tghyv9/bbkaogxwps
https://gemeentemedemblik.email-provider.eu/link/779rxgmarv/xvfp2wfffx/qxhwudic5j/xhi6tghyv9/bbkaogxwps
https://gemeentemedemblik.email-provider.eu/link/779rxgmarv/xvfp2wfffx/z0xpp8xldv/xhi6tghyv9/bbkaogxwps?list_id=xhi6tghyv9
https://gemeentemedemblik.email-provider.eu/link/779rxgmarv/xvfp2wfffx/dy5x2doobg/xhi6tghyv9/bbkaogxwps
https://gemeentemedemblik.email-provider.eu/link/779rxgmarv/xvfp2wfffx/8c5zxeffw0/xhi6tghyv9/bbkaogxwps
https://gemeentemedemblik.email-provider.eu/link/779rxgmarv/xvfp2wfffx/udnmv46pal/xhi6tghyv9/bbkaogxwps
https://gemeentemedemblik.email-provider.eu/link/779rxgmarv/xvfp2wfffx/ohftgtnnrf/xhi6tghyv9/bbkaogxwps
https://gemeentemedemblik.email-provider.eu/link/779rxgmarv/xvfp2wfffx/6mkyebyifd/xhi6tghyv9/bbkaogxwps
https://gemeentemedemblik.email-provider.eu/link/779rxgmarv/xvfp2wfffx/g8v0sfe2fm/xhi6tghyv9/bbkaogxwps
https://gemeentemedemblik.email-provider.eu/link/779rxgmarv/xvfp2wfffx/nuuch3d2r2/xhi6tghyv9/bbkaogxwps
javascript:;
mailto:communicatie@medemblik.nl
https://gemeentemedemblik.email-provider.eu/link/779rxgmarv/xvfp2wfffx/xlfhalweg3/xhi6tghyv9/bbkaogxwps
https://gemeentemedemblik.email-provider.eu/link/779rxgmarv/xvfp2wfffx/g9klthv9dc/xhi6tghyv9/bbkaogxwps
https://gemeentemedemblik.email-provider.eu/link/779rxgmarv/xvfp2wfffx/ndmiqrr1zi/xhi6tghyv9/bbkaogxwps
https://gemeentemedemblik.email-provider.eu/link/779rxgmarv/xvfp2wfffx/7higniwtjt/xhi6tghyv9/bbkaogxwps
https://gemeentemedemblik.email-provider.eu/link/779rxgmarv/xvfp2wfffx/ti2l8uydah/xhi6tghyv9/bbkaogxwps
https://gemeentemedemblik.email-provider.eu/link/779rxgmarv/xvfp2wfffx/qriblcbyoe/xhi6tghyv9/bbkaogxwps
https://gemeentemedemblik.email-provider.eu/link/779rxgmarv/xvfp2wfffx/t2gvrpvnu9/xhi6tghyv9/bbkaogxwps
https://gemeentemedemblik.email-provider.eu/link/779rxgmarv/xvfp2wfffx/djjqw54bgf/xhi6tghyv9/bbkaogxwps
https://gemeentemedemblik.email-provider.eu/link/779rxgmarv/xvfp2wfffx/hvv7t0ba1p/xhi6tghyv9/bbkaogxwps
https://gemeentemedemblik.email-provider.eu/link/779rxgmarv/xvfp2wfffx/vre9koxesb/xhi6tghyv9/bbkaogxwps
https://gemeentemedemblik.email-provider.eu/link/779rxgmarv/xvfp2wfffx/ps27uyigvz/xhi6tghyv9/bbkaogxwps
https://gemeentemedemblik.email-provider.eu/link/779rxgmarv/xvfp2wfffx/szvhnbredz/xhi6tghyv9/bbkaogxwps
https://gemeentemedemblik.email-provider.eu/link/779rxgmarv/xvfp2wfffx/jkg25xyiop/xhi6tghyv9/bbkaogxwps
https://gemeentemedemblik.email-provider.eu/link/779rxgmarv/xvfp2wfffx/qfrmadz4yy/xhi6tghyv9/bbkaogxwps
https://gemeentemedemblik.email-provider.eu/link/779rxgmarv/xvfp2wfffx/lbjnufw5lw/xhi6tghyv9/bbkaogxwps
https://gemeentemedemblik.email-provider.eu/link/779rxgmarv/xvfp2wfffx/unyqk1pa6p/xhi6tghyv9/bbkaogxwps
https://gemeentemedemblik.email-provider.eu/link/779rxgmarv/xvfp2wfffx/zkyfixevdn/xhi6tghyv9/bbkaogxwps
https://gemeentemedemblik.email-provider.eu/link/779rxgmarv/xvfp2wfffx/kdi7x3si6r/xhi6tghyv9/bbkaogxwps
https://gemeentemedemblik.email-provider.eu/link/779rxgmarv/xvfp2wfffx/mtopgxxkmf/xhi6tghyv9/bbkaogxwps
https://gemeentemedemblik.email-provider.eu/link/779rxgmarv/xvfp2wfffx/czpd0migad/xhi6tghyv9/bbkaogxwps
https://gemeentemedemblik.email-provider.eu/link/779rxgmarv/xvfp2wfffx/nbcojsklyf/xhi6tghyv9/bbkaogxwps
https://gemeentemedemblik.email-provider.eu/link/779rxgmarv/xvfp2wfffx/txsygx1cud/xhi6tghyv9/bbkaogxwps
https://gemeentemedemblik.email-provider.eu/link/779rxgmarv/xvfp2wfffx/hayxjrlim9/xhi6tghyv9/bbkaogxwps
https://gemeentemedemblik.email-provider.eu/link/779rxgmarv/xvfp2wfffx/ny8n1nx09p/xhi6tghyv9/bbkaogxwps
https://gemeentemedemblik.email-provider.eu/link/779rxgmarv/xvfp2wfffx/nz65uidld5/xhi6tghyv9/bbkaogxwps
https://gemeentemedemblik.email-provider.eu/link/779rxgmarv/xvfp2wfffx/bdbjtcemiy/xhi6tghyv9/bbkaogxwps
https://gemeentemedemblik.email-provider.eu/link/779rxgmarv/xvfp2wfffx/p6zlwqanbe/xhi6tghyv9/bbkaogxwps
mailto:Famaker@quicknet.nl
https://gemeentemedemblik.email-provider.eu/unsubscribe/779rxgmarv/xvfp2wfffx/xhi6tghyv9/bbkaogxwps
https://gemeentemedemblik.email-provider.eu/memberforms/edit/standalone/request/?a=779rxgmarv&l=xhi6tghyv9&m=bbkaogxwps
mailto:communicatie@medemblik.nl

