
 

 

NIEUWSBRIEF 

22-04-2017 
  

Beste ondernemer, 

 

Bijgaand de nieuwsbrief met als onderwerpen:  

 Datum bekend van het tweejaarlijkse uitstapje: 12 september 

 Bedrijfsbezoek op 31 mei bij collega-ondernemer 

 Restaurant de Waard verkozen tot aspergerestaurant 2017 

 Afpersing komt vaker voor dan gedacht 

 Gratis Cyber Risico Scan van bedrijfsnetwerk en website 

Met vriendelijke groet, 

 

Hans van Oort  

Datum bekend van het tweejaarlijkse uitstapje: 12 september 

Het succesvolle tweejaarlijkse uitstapje van de ondernemersvereniging vindt dit 

jaar plaats op 12 september in (omgeving) Utrecht. Details over het 

programma volgen nog. 

 

Alle leden zijn met hun partner van harte welkom. Reserveer alvast de datum  

dinsdag 12 september in uw agenda. 

Bedrijfsbezoek op 31 mei bij collega-ondernemer  

Op 31 mei vindt een bedrijfsbezoek plaats bij een lid van de sectie 

industrie/handel.  

 

Details volgen nog, maar reserveer alvast deze datum. 

 

Deze activiteit staat open voor alle leden. 

Restaurant de Waard verkozen tot aspergerestaurant 2017 

Restaurant De Waard in Heesch van Hans en Anja Rombouts is door het 

Brabants Aspergegenootschap verkozen tot hét Aspergerestaurant van 2017.  

 

De trofee zal aan restaurant De Waard worden overhandigd tijdens de opening 



 

van het Brabantse aspergeseizoen door het Brabants Asperge Genootschap op 

24 april 2017. 

 

De Waard was samen met twee andere restaurants genomineerd voor de titel 

naar aan leiding van bezoeken in het aspergeseizoen van 2016. Ze kregen 

mystery guests over de vloer en nog een extra mystery bezoek aan het begin 

van dit jaar. 

Afpersing komt vaker voor dan gedacht 

[bron MKB-Nederland] 

Afpersing komt vaker voor in Nederland dan gedacht.De Vertrouwenslijn 

Afpersing helpt ondernemers die onder druk worden gezet.  

 

Digitale afpersing is daarnaast ook veel voorkomend. Neem 

voorzorgsmaatregelen, zo luidt het advies, maak bijvoorbeeld dagelijks een 

back-up.  

 

Lees hier verder 

Gratis Cyber Risico Scan van bedrijfsnetwerk en website 

Ondernemers kunnen met de gratis Cyber Risico Scan uit de campagne Veilig 

Zakelijk Internetten van MKB-Nederland in kaart brengen waar de 

kwetsbaarheden van hun website liggen. 

 

Kortom: laat eenvoudig je bedrijfsnetwerk en website scannen 

 

Benieuwd waar jouw kwetsbaarheden liggen? Het is minder dan 3 minuten 

werk en je ontvangt binnen 24 uur de gevonden kwetsbaarheden. Deze 

technische scan geeft je een rapport waar jij en/of je IT-leverancier mee aan de 

slag kan om jouw website veiliger te maken.  

 

Belangrijk voor de technische scan is dat je je registreert met het email adres 

van het domein dat je wilt scannen. Gebruik dus bij het registratieproces je 

werkmail! 

 

Deze technische scan wordt je tijdelijk kosteloos aangeboden door MKB-

Nederland en VNO-NCW. Gesteund door het ministerie van Economische Zaken 

en het ministerie van Veiligheid en Justitie.  
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