
Zorg verdient waardering
Met een groot hart zorg je als mantelzorger voor een ander. Veelal
onzichtbaar en vaak al jarenlang.
Deze week, tijdens de 'Dag van de Mantelzorg, stonden we extra stil
bij de zorg die mantelzorgers bieden aan een ziek familielid, vriend
of buur. Vaak vinden ze de zorg vanzelfsprekend, maar dat is het
niet. Het is bijzonder en verdient waardering.
Ken je iemand die deze extra waardering verdient? Vraag een
mantelzorgcompliment aan.

Deze Duurzame Ondernemers maken
kans op een prijs
Op vrijdag 18 november wordt bekend welke twee Medemblikse
ondernemers een duurzaamheidsprijs in ontvangst mogen nemen.
Benieuwd welke zes ondernemers zijn genomineerd? Bekijk hier de
compilatie van alle inzendingen.

 

Een prachtige Gouden Nacht 2022
Ruim 1200 bezoekers kwamen zaterdag 5 november naar Medemblik,
Medemblik, Twisk, Wognum, Midwoud en Lambertschaag om de Gouden
Nacht te beleven!
Het was sfeervol, muzikaal, gezellig en uniek! Met vele mooie muziek,
straattheater en toneelstukken. Maar men luisterde ook naar prachtige
gedichten en bezocht diverse tentoonstellingen. Niet te vergeten de
deelnemende locaties van buiten prachtig verlicht. Ongekend! Met
foto’s en een filmpje blikken we terug op een fantastische en
succesvolle avond.

Werken bij de gemeente Medemblik

  Wijkmedewerker groen - Rayon Wognum

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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Kom 26 november naar de Vrijwilligersmarkt
Medemblik! 
Zaterdag 26 november van 10.00 – 13.00 uur is de Vrijwilligersmarkt Medemblik in De Schoof in
Wervershoof. Wil je vrijwilligerswerk doen, maar weet je nog niet wat en waar? Laat je inspireren door
maar liefst 30 verschillende maatschappelijke organisaties uit de gemeente Medemblik zoals Inloophuis
Medemblik, Omring, ZorgBoergondisch, Museumstoomtram Hoorn – Medemblik, Bonifaciuskerk, Team
Sportservice West-Friesland en Wings of Change. Volop diversiteit dus op de Vrijwilligersmarkt! De
Vrijwilligersmarkt Medemblik wordt georganiseerd door Vrijwilligerspunt Westfriesland in opdracht van
de gemeente Medemblik. Toegang is gratis. 

Lees verder

Lees verder

Lees verder

Hij is er weer! Feestelijke intochten Sinterklaas
Met een nieuwe stoomboot voeren Sint met alle pieten afgelopen zaterdag de haven van Medemblik binnen
tijdens de sfeervolle (lichtjes) intocht. Ook werden zij feestelijke onthaald in de dorpen. In Twisk,
Opperdoes, Nibbixwoud, Hauwert, Wervershoof, Sijbekarspel en Zwaagdijk-Oost wordt het geduld van de
kinderen nog even op de proef gesteld. Hier worden de Sint en zijn pieten het komende weekend verwacht.
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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: Novemberlicht boven Wognum - Nick Schoenmaker
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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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