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BBQ 

De BBQ op 07-07-17 was weer een groot succes. 

Met deze keer Xenosite over glasvezel, en 

Wethouder Bart Nootebos met een informatief 

boekje over  Een Dijk van een Regio. 

 

Audit 

Op 2 augustus heeft de KVO haar 1e audit voor het 

certificaatkeurmerk veilig ondernemen. 

In de volgende nieuwsbrief vertellen we u hier over. 

Deze verschijnt begin Oktober. 

Glasvezel 

In samenwerking met de bedrijvengroep Stede 

Broec, zijn we nog aan het onderzoeken of er 

mogelijkheden  zijn voor eventueel Glasvezel op de 

centrale zone. 

Stand van zaken  

1:  Update Bewegwijzering:  Is nu overal 

geïnstalleerd en op verzoek uitgebreid. 

Mocht u nog interesse hebben in een bord 

stuurt u dan een  mail aan  

ed@auto-totaal.nl 

2:   Onderstaande bedrijven hebben een AED. 

Keurdokter - Cartal-Rijsbergen – Noppes -         

Kuin bv – Sneeboer bv. Staat u er nog niet bij 

aub mailen naar  

info@bedrijvengroep-stedebroec.nl 

Nieuwsbericht Nr: 2  

                   Beste Collega ondernemers,  

Voor we allemaal weer onderduiken in ons 

vakantiegewoel een update van het KVO 

Reserveer alvast in uw agenda: bijeenkomst 

Cybercrime  

donderdag 12 oktober 2017 

Op de Maasvlakte is het normaal gesproken een 

komen en gaan van vrachtwagens. Eind vorige 

maand lag het werk gedurende een week echter 

compleet stil. De terminals van MAERSK bleken 

gehackt via een eenvoudige fishingmail. 

Cybercriminaliteit is bepaald geen ver van uw bed 

show. Niet alleen de grote jongens maar ook uw 

bedrijf  staat bloot aan gevaar.  

Vraag is wat u hier tegen kunt doen.  

Op donderdag 12 oktober a.s. vindt er vanaf 18.00 

uur in De Nieuwe Doelen in Enkhuizen een 

interactieve bijeenkomst plaats die in het teken 

staat van Cybercrime. Een hacker komt vertellen 

hoe u zich kunt bewapen tegen aanvallen. Deze 

avond haakt aan bij de Week van de Veiligheid en 

is een gezamenlijk initiatief van gemeente Stede 

Broec, Enkhuizen en Drechterland en de 

ondernemersverenigingen in deze gemeenten. Aan 

deelname zijn geen kosten verbonden. 

In de week van 4 september ontvangt u een 

uitnodiging om u aan te melden. We zien u graag 

op donderdag 12 oktober! 
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