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Het is al enige tijd geleden dat jullie iets vernomen hebben van N.O.S. (Nunspeet Onderneemt Samen). Iedereen is weer 

terug van vakantie en het bestuur pakt vol enthousiasme de draad weer op. 

Wij nemen jullie in onze maandelijks nieuwsbrief mee in wat er speelt en waar wij mee bezig zijn. 

Uniforme uitstraling in het centrum 

Allereerst willen wij overal in het centrum een uniforme uitstraling hebben. Als er bijvoorbeeld vlaggetjes opgehangen gaan 

warden, is het fijn als dat op een aangewezen dag gebeurt en dat de vlaggetjes overal hetzelfde zijn. Vervolgens kunnen 

ze op een aangewezen dag weer opgeruimd warden. 

We hebben een aantal mensen gevraagd straathoofd te warden, zodat zij dit kunnen communiceren naar de ondernemers 

in hun wijk. 

De onderstaande ondernemers hebben toegezegd deze taak op zich te nemen: 

De Laan I Artie - Artie 

Dorpsstraat Oost I Roelie - Roelie Stoer Wonen 

Dorpsplein I Fred Vergoessen - Pearle 

Dorpsstraat West I Henk - Van den Pol Mode 

Harderwijkerweg I Gerhard - Bij Frans 

Stationslaan I Brenda - Hebbes 

Dank daarvoor! 
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Promotiefilm van jouw bedrijf 

Giraffes4Zebras is de onderneming die een promotiefilm van je bedrijf kan maken. 

Als lid van N.O.S. betaal je hier € 340,- excl. btw voor. 

Op Facebook en Instagram circuleren al voorbeelden van de eerste 25 ondernemers die van dit aanbod gebruik hebben gemaakt. 

Vraag meer informatie 

Social media training voor 20 leden 

Op 5 oktober gaf het team van Giraffes4Zebras een gratis Social Media training in de Veluvine voor de !eden van Nunspeet 

Onderneemt. Er werd in 2 uur heel veel verteld over adverteren op de socials, over hoe en hoe vaak je het beste kunt 

posten en over Tiktok. Alvast 2 tips: Plaats minimaal 2 keer per week iets op Facebook, en like elkaars posts! 

Bij voldoende interesse zal er nog een tweede sessie georganiseerd worden. 
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Coming Out Day 

Maandag 11 oktober is het Coming Out Day. De Nunspeetse vereniging "True Colours" wil op deze dag aandacht vragen 

voor de LHBTIQA+'ers in ons dorp. 

Landelijke cijfers laten zien dat onder meer zelfmoord en depressie onder deze groep mensen vaker voorkomt. 

Als teken van steun en onderkenning kunnen ondernemers in het centrum de regenboogvlag ophangen. 

Mocht je hier interesse in hebben; Jet Waterman brengt graag een vlag bij je langs. Hiervoor kun je bellen 

met: 0622926539. 

Steer / Kerstverlichting 

We hebben gesprekken gevoerd met het bedrijf Starlight over in hoeverre onze sfeer/kerstverlichting nog voldoet. Deze is 

na 8 jaar aan vervanging toe. 

We hebben besloten dit jaar de bestaande verlichting te blijven gebruiken en volgend jaar voor een geheel nieuw aanzicht 

te gaan. 
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Intocht van Sinterklaas

De gesprekken over de intocht van Sinterklaas zijn gaande.

Hier kunnen wij nog niet te veel over vertellen, maar het staat wel vast dat de Sint aan het begin van de avond van vrijdag 

19 november Nunspeet aandoet. 

Winterlicht 

koopavond georganiseerd 

Op Vrijdag 17 december zal er een Winterlicht koopavond worden georganiseerd. 

Denk aan glOhwein - vuurkorven - warme chocolademelk- strobalen. 

Nadere invulling hiervan wordt later bekend gemaakt. 

Wat er in de gemeente speelt 

Leden van het bestuur hebben verschillende vergaderingen bijgewoond. 

Dit alles om op de hoogte te blijven van wat er speelt bij de gemeente (Centrumvisie) en andere verenigingen, zoals de 

BKN (Bedrijven Kring Nunspeet), TROP (Toeristisch-Recreatief Overleg Platform) en een Voorlichtingsbijeenkomst over het 

Ondernemersfonds. 

Door middel van duidelijke, heldere communicatie zoeken wij verbinding met medeondernemers zodat we met z'n allen een 
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nog mooier Nunspeet op de kaart kunnen zetten.

Wij wensen jullie een heel mooi najaar met veel tevreden klanten en gasten! 

Het Bestuur van N.O.S. 
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www.ovnnunspeet.nl 

bestuur@ovnnunspeet.nl 

Brouwerskamp 34, 

8071 BM Nunspeet 
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Wilt u veranderen hoe u deze e-mails ontvangt? 

U kunt nieuwsbrief afmelden. 
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