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Het bestuur van Nunspeet Onderneemt Samen komt iedere 2 weken bijeen om allerlei zaken te bespreken. Graag houden 

we jullie op de hoogte van wat er zoal op de agenda staat. 

Terugblik: 

Intocht van Sinterklaas 

Samen met Nunspeet uit de Kunst hebben we de sinterklaasintocht georganiseerd. 

Dit is uitermate goed ontvangen bij de inwoners van Nunspeet. Daar er restricties waren in verband met Corona zijn er 5 

Sinten tegelijkertijd de wijken ingegaan. Kinderen stonden met hun ouders, vrienden en buren op alle hoeken van de 

straten klaar om de Sint een warm welkom te geven. Zakjes met pepernoten werden uitgedeeld, er was muziek en een 
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hoop gezelligheid. Sint heeft 139 tekeningen in ontvangst mogen nemen. We kunnen terugblikken op een zeer geslaagde

intocht in dit coronatijdperk.

De straathoofden hebben namens Nunspeet Onderneemt Samen, Sintvlaggen uitgedeeld aan alle !eden van N.O.S. Dit om 

wat vrolijkheid te brengen in deze beperkende tijden. 

Kunst in de etalage 

Tussen Kerst en Nieuwjaar krijgt Nunspeet Kunstenaarsdorp extra aandacht met de Winterlicht etalages. 

Een groot aantal winkeliers heeft hun etalage beschikbaar gesteld om kunst van lokale kunstenaars te exposeren. In de 

etalages zijn niet alleen schilderijen, maar ook beeldhouwwerken, glaswerk, tekeningen, textielkunst en digitale kunst te 

zien. 

Voor meer informatie: 

www.nunsgeetuitdekunst.nl 

Winterlicht koopavond wordt een Winterlichtmiddag 

Daar alle winkels vooralsnog om 17.00 uur dicht moeten, is besloten Winterlicht te verplaatsen naar zaterdag 18 

december van 12.00 tot 17.00 uur. 

De ondernemers in het centrum worden verzocht hier op een creatieve manier invulling aan te geven. Denk aan oliebollen, 

mannenkoor, gluhwein, strobalen, warme chocolademelk, verlichte kerstboompjes. 
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Als we met z'n allen in de winkelstraat een gezellige, winterse sfeer creeren, zullen onze klanten en gasten graag weer

terugkomen.

Algemene Ledenvergadering 

Op dinsdagavond 18 januari 2022 wordt onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden. 

Noteer de datum alvast in je agenda. Informatie volgt nog. 

NLINSPE£T ONDERNEEHT SAHEN 

Ondernemerscafe 

Met ingang van februari 2022 organiseren wij iedere derde dinsdag van de maand het Ondernemerscafe. Een avond 

waarop ondernemers elkaar kunnen ontmoeten en sparren over zaken die hen bezighouden. Maar vooral een plek om te 

verbinden en te realiseren dat we een gezamenlijk belang hebben, namelijk het dorp aantrekkelijk maken en houden, zodat 

mensen ons weten te vinden. Dit is uiterst belangrijk in deze tijd van het online shoppen dat steeds meer terrein wint en 

dientengevolge voor leegstand in de winkelstraten in het hele land zorgt. 

Het eerste Ondernemerscafe zal dinsdag 15 februari zijn. Locatie: Dorpsherberg De Roskam. Inloop vanaf 19.30 

uur. 

3/6 



Zomermarkten 

Gesprekken worden gevoerd om te kijken of we de zomermarkten in de huidige vorm willen handhaven of 

een upgrade willen geven naar een markt met meer belevingselementen en ambachtelijke producten. De 

zomermarkten zijn een belangrijke bron van inkomsten voor de N.O.S. 

Maar we horen ook geluiden dat inwoners het dorp mijden als er een zomermarkt is en dat sommige ondernemers er 

hinder van hebben, in plaats van profijt. Dat kan toch niet de bedoeling zijn? 

Mochten wij beslissen met een andere partij in zee te gaan, dan heeft dat financiele consequenties. 

Minder inkomsten, waardoor er minder georganiseerd kan warden om onze dorpskern aantrekkelijk te houden voor onze 

klanten en gasten. 

We bekijken op dit moment hoe we hier het beste mee om kunnen gaan. 

Waarom lid worden van de N.O.S.? 

Alie winkels en horeca in het centrum is gebaat bij een levendig, aantrekkelijk centrum waar je graag naartoe gaat. Waar 

het winkelaanbod gevarieerd is, waar geen leegstand is, waar het parkeren gratis is en waar activiteiten georganiseerd 

warden. 

Voor deze activiteiten zorgt Nunspeet Onderneemt Samen. 

Wat organiseert N.O.S. zoal? 

• De Eibertjesmarkt

• De 6 zomermarkten

• De Nacht van Nunspeet

• De Najaarsmarkt

• De Kunstmarkt

• De intocht van Sinterklaas

• Winterlicht

• De Voorjaarsmarkt

• Belangenbehartiging bij de gemeente

• Online promotie van het centrum van Nunspeet

En niet te vergeten: de muziek en de feestverlichting in het dorp. 
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Dit wordt niet alleen door ons georganiseerd, maar ook betaald. 

Waar halen wij het geld vandaan? 

Van onze leden, de gemeente en sponsoren. 

Wil jij ook je steentje bijdragen om ons dorp te behouden voor online shoppen met leegstand tot gevolg? Wil jij ook dat je 

klanten graag een bezoek aan het centrum brengen en jou weten te vinden? Wil jij ook onderdeel zijn van een organisatie 

die zich inzet om saamhorigheid in het dorp te creeren, zodat de ondernemers met een stem spreken en daardoor stevig 

staan om Nunspeet naar een next level te tillen? 

Dat kan door lid te worden voor € 50,- per maand. 

Nu is het zo dat het niet eenieder gegund is om dit bedrag te betalen. Weet dan dat je je ook kan inzetten door mee te 

denken en tijd te steken in het verder uitdragen van het merk Nunspeet. 

We zijn nog steeds op zoek naar mensen die mee willen denken en doen om ons mooie dorp meer zichtbaarheid te geven. 

Meld je aan door een mail te sturen naar: bestuur@ovnnunsReet.nl. 

Marketing en promotie 

Om zichtbaarheid voor de leden van Nunspeet Onderneemt Samen te creeren, hebben we samen met Giraffes4Zebras de 

mogelijkheid geboden om een promofilm van je bedrijf te laten maken tegen een vriendschappelijke prijs. 

Daar wij het breder wilden trekken dan alleen de leden, is dit aanbod aan alle ondernemers in het centrum gedaan. Hier is 

veelvuldig gebruik van gemaakt en we zien de meest leuke filmpjes voorbijkomen op de Facebookpagina "Nunspeet 

Onderneemt". 

Mocht jij ook zo'n mooie promo hebben laten maken en nog geen lid zijn? Overweeg dan even of je dat niet alsnog wilt 

worden. Je wilt toch ook je steentje bijdragen aan het promoten van je dorp? 

Op de website, die binnenkort gelanceerd wordt, kan je een inschrijfformulier vinden. 

Tot die tijd kan je een e-mail sturen naar: bestuur@ovnnunsReet.nl. 
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De ondernemers van Nunspeet maken samen het verschil! 

Een hele succesvolle decembermaand gewenst. 

Cor Bouw 

Henk-Jaap van de Woude 

Anne de Glint 

Henk Jaap Leusink 

Anton Gelderblom 

Anna Frens 
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www.ovnnunspeet.nl 

bestuur@ovnnunspeet.nl 

Brouwerskamp 34, 

8071 BM Nunspeet 

0 
Wilt u veranderen hoe u deze e-mails ontvangt? 

U kunt nieuwsbrief afmelden. 
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