NIEUWSBRIEF
Week 39
Winschoten, 27-09-2019
Onderwerpen:
• Cyber training voor ondernemers
• KVO schoon en veilig festival
• Winkelweek Winschoten
Beste medeondernemer,

Hierbij enige informatie over zaken die wij belangrijk vinden voor u en waarvan wij denken
dat die bijdragen tot verbetering en versterking van ons koopcentrum.
___________________________________________________________________________

CYBER TRAINING
Hierbij ontvangt u van ons het inschrijfformulier(bijlage) voor de NETWERKBIJEENKOMST met als
thema CYBER TRAINING WINSCHOTEN. Speciaal voor alle ondernemers en medewerkers
organiseren wij deze training op donderdagavond 10 oktober 2019. Ontmoet collega’s en maak uw
medewerkers en uzelf bewust van de risico’s en beperk security incidenten.
Het programma ziet er als volgt uit:
18.45 – 19.00 uur
Inloop
19.00 - 19:05 uur

Opening door Chris de Raaf, namens de Retail Club Winschoten

19:05 – 19.45 uur

Toelichting door Renze Tjoelker de Stichting Cybersafety en de quickscan
AVG en digitaal veilig ondernemen

19.45 – 20.00 uur

Ervaringsverhalen door ondernemers

20.00 – 20.15 uur

Pauze

20:15 – 20.45 uur

Interactieve workshop digitale weerbaarheid

20.45 - 21:30 uur

Cyber meet-up met studenten van ROC Noorderpoort Cyber@work, NHLStenden en de Politie. Met interactieve demo’s over onder meer onveilige
wifiverbindingen, hacken van een webcam en het veilig omgaan met
wachtwoorden.

21.30 uur

Einde bijeenkomst met nazit

Locatie: Restaurant ’t Stadshuys – Langestraat 10b – Winschoten
___________________________________________________________________________

MEET & GREET VEILIGHEIDSFESTIVAL
Vanuit de organisatie van Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) organiseren wij tijdens de
landelijke WEEK VAN DE VEILIGHEID op zaterdag 12 oktober een MEET & GREET
veiligheidsfestival in het centrum van Winschoten.
Hieraan nemen deel de Politie – locatie het Stadhuis, de Brandweer – locatie naast de Hema,
de gemeente Oldambt – locatie het plein voor ‘t Rond. Het is de bedoeling dat op de drie
locaties informatie wordt gegeven over een schoon, heel en veilig Oldambt.
___________________________________________________________________________

WINKELWEEK WINSCHOTEN 2019

Stichting Promotie Winschoten organiseert in samenwerking met Retail Club Winschoten de
Winkelweek Winschoten 2019. Een lotenactie met als hoofdprijs een Opel Karl geleverd
door autobedrijf Opel Ambergen en diverse boodschappen bonnen als restprijzen.
Bij elke 10.= aankoop in de periode van de Winkelweek ontvangt de consument 1 lot.
Deelnemer aan de Winkelweek bent u al vanaf 150.= exclusief BTW, voor deze 150.=
ontvangt u 500 loten, posters deelnemer Winkelweek, vermelding op onze website
www.winkelweekwinschoten.nl en vermelding in onze speciale Winkelweek krant als
deelnemer.
Zie bijlage voor inschrijfformulier en informatie.
___________________________________________________________________________

WEBSITE RETAIL CLUB
Op onze website
https://retailwinschoten.nl/ vindt u de
activiteitenkalender 2019 en
informatie over onze vereniging.
In de rechterbovenhoek klikt u
eenvoudig door naar één van onze
andere sites.
Heb jij zelf een idee of onderwerp voor
deze nieuwsbrief stuur dan een mailtje
naar: info@retailwinschoten.nl
Dat adres en onze telefoon staan
uiteraard ook open voor al uw vragen en
ideeën over zaken die uw en daarmee ook
onze belangen raken of kunnen raken.
__________________________________________________________________________________
Met vriendelijke groet,

Chris de Raaf
Retail club Winschoten
E info@retailwinschoten.nl
M 06 51 58 59 53

