Beste ondernemer,
Week 41 is de Week van de Veiligheid en daarin geven we vanuit de werkgroep KVO-B
extra aandacht aan veilig ondernemen in de gemeente Oude IJsselstreek (Terborg
– Gendringen – Ulft en Varsseveld) met specifiek aandacht voor de onderwerpen
Ondermijning en Cybercriminaliteit.
Leegstand? Ik dacht, ik verhuur mijn pand. Een bedrijf in zonnepanelen op een
bedrijventerrein, waar ’s nachts een ripdeal plaatsvindt. Achter de zonnepanelen blijkt
hennepteelt te zitten. Een restaurant zonder klanten. Zomaar een paar voorbeelden die
ook in onze gemeente kunnen voorkomen. Steeds meer proberen criminele organisaties
naar de bovenwereld te komen en gebruik te maken van de schijnbare anonimiteit die
bedrijventerreinen en ondernemers hen biedt. Criminelen hebben ondernemers nodig
om aan materialen te komen. Vaak gebeurt dit onbewust: een autoverhuurder, die zijn
gehuurde auto gebruikt ziet voor overvallen en ramkraken. Of het huren van je pand
voor criminele activiteiten. Het kan zomaar je buurman ondernemer zijn.
Cybercriminaliteit wordt ook wel computercriminaliteit of cybercrime genoemd.
Het gaat hierbij in het kort om misdrijven waarbij netwerken of computers worden
gebruikt. Criminele activiteiten, waarbij gebruik wordt gemaakt van het internet zijn
bijvoorbeeld het gijzelen van software of het blokkeren van computers tegen losgeld,
het digitaal stelen van geld, het misbruiken van iemand zijn identiteit of het ontfutselen
van bestanden of gevoelige informatie.
Namens de werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen – Bedrijventerreinen (KVO-B)
nodig ik u uit om aanwezig te zijn op de ondernemersbijeenkomst, die wordt
georganiseerd rondom de actuele thema’s Cybercriminaliteit en Ondermijning.
Eind juli jl. hebben we u per mail al over deze bijeenkomst geïnformeerd. Tijdens deze
bijeenkomst maken we het onzichtbare zichtbaar om u als ondernemer weerbaarder te
maken tegen deze oprukkende vormen van criminaliteit.
De bijeenkomst wordt georganiseerd op 9 oktober 2017 en start om 18.00 uur (inloop
17.30 uur).
Locatie: IJsselweg 27a in Terborg. Aansluitend staan er broodjes klaar en bieden we u
volop de gelegenheid om uw vragen te stellen aan de aanwezige experts en informeel
met elkaar van gedachten te wisselen.
In verband met de organisatie van de bijeenkomst is het verzoek u even aan te melden
via projectbureau@igddoetinchem.nl
Wij hopen u op 9 oktober a.s. te begroeten,

Met vriendelijke groeten,
namens de partners werkgroep KVO-B Oude IJsselstreek,

Norbert ten Brinke, voorzitter

Gelderse Museumdag.
Op zaterdag 24 oktober 2015 vindt de Gelderse

Oud papier ophaaldag.

Op onze kalender staat 19 december als
Museumdag plaats. Kinderen kunnen dan voor 1
ophaaldag van oud papier vermeld. Dit is echter
euro meer dan 75 deelnemende musea bezoeken. niet juist. Onze school is in december op tweede
kerstdag aan de beurt. Aangezien dat geen fijne
De kinderen van de groepen 5 t/m 8 krijgen deze ophaaldagdag is heeft onze coördinator 9 januari
week “droomtickets” uitgedeeld ter promotie van 2016 gekozen.
de museumdag. Met de droomtickets kunnen de
kinderen online hun droom invullen.
Op www.geldersemuseumdag.nl is alle informatie Oud papier chauffeurs.
te vinden.
Net voor de zomervakantie is besloten dat de
vuilniswagens waarmee we oud papier ophalen
Open dagen.
vanwege verzekering-technische redenen
De Varsseveldse Industriële Vereniging (V.I.V.)
bestuurd gaan worden door chauffeurs van de
organiseert van maandag 5 oktober t/m
firma ter Horst zelf. Onze eigen chauffeurs:
donderdag 8 oktober de traditionele open dagen. Klaas van Wingaarden, Freddy Hofs, Sander
Elke avond zullen enkele bedrijven tussen 18.00
Jeulink, Richard Vriesen, Wim Seinhorst, Marcel
uur en 21.00 uur hun deuren openstellen voor
Overbeek en Jurgen Vossers.zijn zaterdag 26 juni
belangstellenden. Een mooie manier om
jl. letterlijk en figuurlijk in het zonnetje gezet bij
laagdrempelig kennis te maken met bedrijven in
de Olde Molle. Wij willen hen hierbij nogmaals
ons dorp. Een overzicht kunt u vinden op
hartelijk bedanken namens iedereen van OBS Op
www.viv.eu
Koers.

INDUSTRIE BELANG OUDE IJSSEL
www.iboij.nl
info@iboij.nl
Gids Basisonderwijs 2015-2016.

Het ministerie van OCW heeft op de site
(www.minocw.nl, onder documenten) de gids
Basisonderwijs 2015-2016 geplaatst. Deze gids is
bedoeld voor ouders en verzorgers. U kunt er
algemene informatie vinden over de organisatie

