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

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

Bloembakken 

In de loop van de maand mei zullen er hanging baskets geplaatst gaan warden aan de lantaarnpalen "oude stijl". De 

gemeente draagt zorg voor de manden random het Marktplein. Nunspeet Onderneemt Samen heeft daar 21 bloembakken 

aan toegevoegd in het resterende deel van de Dorpsstraat. Onze wens is om dit komende jaren uit te breiden naar de 

Stationslaan - De Laan - Eperweg en Spoorlaan. Kortom alle toegangswegen richting centrum ! 
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Aanlichten Dorpskerk 

Eerder schreven wel al over vervanging van de feestverlichting, die gepland staat voor dit najaar. In de volgende 

nieuwsbrieven zullen we een voorbeeld laten zien. Tegelijkertijd zijn we ook bezig met fondsen binnen krijgen om de 

Dorpskerk te verlichten. Want deze staat er de laatste jaren wat donkertjes bij ..... Goede stappen warden er gemaakt en we 

hopen nog voor de zomer te berichten dat dit gelukt is ! 

4.-- Ondernemersfonds
W, ,Y gemeente Nunspeet

Ondernemersfonds 

Op 19 april j.l is in het Noord-Veluws Museum door onze leden gestemd over het Ondernemersfonds. Met een meerderheid 

van stemmen is het Ondernemersfonds akkoord bevonden. 

Niet leden hebben de mogelijkheid om op 24 mei te stemmen in De Veluvine. 

Raamsticker 

In samenwerking met Nunspeet uit de Kunst heeft de N.O.S. een raamsticker laten ontwerpen door Giraffes4Zebra's. Deze 

raamsticker wordt de komende weken uitgedeeld aan alle centrumondernemers. Door de QR-codes te scannen kom je op 

de site van de leukste ondernemers in Nunspeet of op de evenementenkalender van Nunspeet uit de Kunst. 

Plak hem op je winkelruit en geef daarmee zichtbaarheid aan wat wij als dorp te bieden hebben ! 
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Pak je voordeel als ondernemer! 

Als lid van Nunspeet Onderneemt Samen geniet je van 35% korting op de brutoprijs van het plaatsen van een advertentie 

tijdens een van de zes evenementen die BDU voor ons ondersteunt. Tevens zijn onze leden verzekerd van de laagste prijs. 

Het verspreidingsgebied is: 

• Nunspeet Huis aan Huis

• Huis aan Huis Elburg

• Huis aan Huis Oldebroek

Deelnemen schaapscheerdersfeest Elspeet? 

Op 18 juni wordt het schaapscheerdersfeest in Elspeet georganiseerd. 

Het schapen scheren wordt gecombineerd met een exclusieve fair georganiseerd door Wollig Landleven. Graag zien zij 

lokale ondernemers terug op de fair. Wil je je (streek)producten presenteren? Meld je dan aan via www.wolliglandleven.nl. 
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Het Ondernemerscafe 

Iedere derde dinsdag van de maand is er Het Ondernemerscafe. 
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Korn gezellig langs en praat bij met je collega's uit de straat en hoor hoe zij over dingen denken. 

Vooralsnog vindt dit plaats in Dorpsherberg De Roskam.

Aanschuiven kan vanaf 19.00 uur, consumpties zijn voor eigen rekening.

Data voor de borrel 2022

• 17 mei

• 21 juni

• 19 juli

• 16 augustus

• 20 september

• 18 oktober

• 15 november

• 20 december

Evenementen agenda 

• 27 mei Eibertjesdag

• 3 juni Bluesnight

• 12 juli Eibertjes zomermarkt

• 19 juli Eibertjes zomermarkt

• 26 juli Eibertjes zomermarkt

• 2 aug. Eibertjes zomermarkt

• 9 aug. Eibertjes zomermarkt

• 16 aug. Eibertjes zomermarkt

• 15 okt. Najaarsmarkt

• 25 aug. Nacht van Nunspeet

De ondernemers van Nunspeet maken samen het verschil! 

Cor Bouw 

Henk-Jaap van der Woude 

Anne de Glint 

Henk Jaap Leusink 

Brenda de Bruin 

Anton Hop 

Anna Frens 
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NlJNSPEET ONDERNEEHT S!IHEN 

www.nunspeetonderneemtsamen.nl 

bestuur@nunspeetonderneemtsamen.nl 

Nunspeet Onderneemt Samen 

p/a Dorpsstraat 39 

8071 BX, Nunspeet 

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

U kunt nieuwsbrief afmelden. 
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