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" Samen 

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. 

De intocht van Sinterklaas 

Heb jij dat oak, dat je er in deze donkere dagen naar uitkijkt om een glimp van Sinterklaas en zijn pieten op te vangen? 

Dat kan! Sinterklaas en zijn pieterbazen verschijnen onder het licht van de maan en de sterren bij jou in de straat en rijden 

dan niet zomaar stilletjes jouw huisje voorbij. 

Anders dan vorige jaren maakt Sinterklaas zijn intrede niet op het marktplein van Nunspeet, maar komt hij op vrijdagavond 

19 november tussen 18.00 en 19.30 uur op zijn paard Amerigo persoonlijk iets lekkers bij je afgeven. Natuurlijk is dit het 
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moment waarop jij dan meteen de mooie tekening die je voor hem gemaakt hebt aan een van de pieten kan meegeven.

Voor diegene die de aller, allermooiste tekening maakt, heeft Sinterklaas later nag een bijzonder leuk kado in petto.

Kijk op www.nunsReetuitdekunst.nl welke route hij rijdt en op welk tijdstip je Sinterklaas dicht bij huis kan verwelkomen. 

Neem om de sfeer te verhogen een lampionnetje mee en verwelkom hem met luid gezang! 

Gaat iemand een leuke activiteit organiseren omtrent Sinterklaas? Laat het ans weten via 

evenementen@nunsReetuitdekunst.nl en dan maken we hier een mooi activiteiten overzicht van op de Sinterklaaspagina. 

Voor de intocht kunnen we nag een hele hoop pakjes gebruiken. Heb jij leuk waterbestendig pakpapier? Lever dan je 

cadeautjes aan bij Nunspeet uit de Kunst en dan versieren we onze bakfietsen en optocht hiermee. Voel je oak vrij om je 

winkel hier mooi mee te versieren zodat we leuke en gezellige winkelstraten krijgen! 

Voor de intocht kunnen we oak nag vrijwilligers gebruiken, zin om mee te helpen deze avond? Dan horen we dat graag via 

evenementen@nunsReetuitdekunst.nl 

Macht je als ondernemer, een leuke actie hebben bedacht dan kan die geplaatst warden op de speciale internetsite 

www.sinterklaasnunspeet.nl. Zo kunnen we extra zichtbaarheid creeren, want deze site zal gepromoot warden via onze 

social media kanalen. De actie aankondiging moet 1920 (breedte) x 1080 (hoogte) pixels groat zijn en kan gemaild warden 

naar sanderklugt@!J.Rcmail.nl 

Terugblik 

De Social Media avond georganseerd door Giraffes4Zebras in De Veluvine was een doorslaand succes. De plekken waren 

allemaal "uitverkocht" en we hebben veel enthousiaste reacties ontvangen. 

Vraag meer informatie 
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VRIJDAG 
19NOV 

Ondernemersontbijt 

,: 

De netwerkbijeenkomst voor 
alle Nunspeetse ondernemers 
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Op vrijdag 19 november is het de landelijke Dag van de Ondernemer: een dag waarop het ondernemerschap wordt gevierd 

en ondernemers worden bedankt voor hun durf en doorzettingsvermogen. 

Daarom biedt de gemeente Nunspeet op 19 november van 7.00-9.00 uur al hun ondernemers een Ondernemersontbijt aan 

als waardering voor hun inzet. Voor 15 november kan je daarvoor aanmelden via het mailadres ondernemers@nunspeet.nl 

so 
lAAR 

Gemeente Nunspeet bestaat 50 jaar 

Het is 50 jaar geleden dat Gemeente Nunspeet zich afsplitste van Gemeente Ermelo. 

Dit wil de Gemeente niet onopgemerkt voorbij laten gaan. 

Nunspeet Onderneemt Samen kijkt naar ideeen om hier aandacht voor te vragen. We houden jullie op de hoogte 

en .... input is altijd welkom! 

Winterlicht-koopavond 
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Op vrijdag 17 december organiseren we een Winterlichtkoopavond. Denk aan oliebollen, mannenkoor, glUhwein, strobalen,

warme chocolademelk. Als we met z'n allen in de winkelstraat een gezellige, winterse sfeer creeren, zullen onze klanten en

gasten graag weer terug komen. Een Nunspeetse avond is het plan, waarbij dit jaar geen standhouders zoals vorige keer

aangetrokken zullen warden. Ook hiervoor staan wij open voor ideeen hoe we dit met elkaar kunnen en willen invullen.

City Manager 

De Gemeente Nunspeet heeft budget aangevraagd bij de provincie om gedurende een periode van jaar een City Manager 

aan te stellen. Deze functie houdt in dat diegene een brug slaat tussen verschillende ondernemers om Nunspeet nog beter 

op de kaart te zetten en de onderlinge band te versterken. Kandidaten kunnen binnenkort voorgedragen warden. 

Klantentellers 

Er is contact met Visit Veluwe om door middel van een app op de telefoon inzage te krijgen in het aantal mensen die onze 

winkels en horecagelegenheden bezoeken. Meten is weten. Graag krijgen wij inzichtelijk wat onze promotieactiviteiten 

teweeg brengen. 

9?,a/1 Gastheer van het Landschap JI ..

Gastheer van het Landschap 
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Toeristische & horecaondernemers in gemeente Nunspeet opgelet!

Wil je jouw gasten (nag) beter kunnen vertellen over al het moois wat onze omgeving te bieden heeft? Meld je dan aan om

het programma Gastheer van het Landschap te volgen.

Meer informatie vind je op: www.ivn.nl/gastheer-nunspeet.

De cursus wordt mede mogelijk gemaakt door de financiele bijdragen de gemeente Nunspeet en de provincie Gelderland. 

Nieuwe leden 

Er wordt gewerkt aan een inschrijfformulier waarin duidelijk wordt benoemd wat de voordelen zijn om lid te warden van 

Nunspeet Onderneemt Samen. Een aantal bedrijven heeft zich spontaan aangemeld waar wij natuurlijk reuze blij mee zijn! 

Wij willen groeien zodat we met z'n allen budget hebben om ans mooie dorp te promoten, gezelliger en leuker te maken. 

Een hele fijne en gezellige feestmaand gewenst! 

Car Bouw 

Henk-Jaap van de Woude 

Anne de Glint 

Henk Jaap Leusink 

Anton Gelderblom 

Anna Frens 

www.ovnnunspeet.nl 

bestuur@ovnnunspeet.nl 

Brouwerskamp 34, 

8071 BM Nunspeet 

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

U kunt nieuwsbrief afmelden. 
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