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NOLANO bestaat twee jaar en heeft nu meer dan 300 leden. Met vijf leden praten we over wat de 

vereniging voor hen betekent. Ze variëren in leeftijd van begin zestig tot een eindje in de tachtig en 

van geboren en getogen Zutphenezen tot nieuwkomers. Hoe verschillend ze ook zijn, ze hebben allen 

de behoefte om anderen te ontmoeten. Via NOLANO heeft hun sociale leven een impuls gekregen.  

 

Gert, Zutphenees in hart en nieren, werd onlangs lid nadat hij weduwnaar werd: “Ik merk dat er 

openheid en belangstelling naar elkaar is. Daardoor maak je heel makkelijk contact met anderen. 

Leeftijd speelt eigenlijk geen rol”. Beatrix beaamt dat. Ze verhuisde begin dit jaar vanuit Amsterdam 

naar Zutphen en kende niemand hier. “Dan voel je je best wel alleen. Ik meldde me wat aarzelend 

aan. Dat bleek een goede zet. Via NOLANO heb ik nu zes vriendinnen plus enkele leuke mensen 

waarmee ik regelmatig contact heb. We zien elkaar bij NOLANO-activiteiten maar spreken ook 

onderling af.” 

Tine kwam twee jaar geleden in Zutphen wonen. “Kort daarna overleed mijn man. Mijn kinderen 

hebben me aangespoord om bij NOLANO te gaan en ik voel me er gelukkig bij.” Voor Ernst is 

NOLANO een manier om Zutphen beter te leren kennen. “Ik woon al zo’n tien jaar hier maar deed 

eigenlijk niet zo veel in de stad. Via de mensen die ik bij NOLANO ontmoet, heb ik nu veel meer 

binding met Zutphen en dat bevalt me goed.”  

 

Over de sfeer bij NOLANO zijn ze het allemaal eens: Vriendelijk en opgewekt. Beatrix: “Er zijn leuke 

activiteiten en de gesprekken gaan vaak over positieve dingen. Er wordt weinig geklaagd. Dat is fijn; 

de narigheid in de wereld kun je even achter je laten.” Dat betekent niet dat het alleen maar over 

koetjes en kalfjes gaat, vult Frida aan. “Ik heb ook diepgaande gesprekken over dingen die me bezig 

houden en herkenbaar zijn voor anderen. Dat voelt vertrouwd.”  

 

De activiteiten van NOLANO zijn heel gevarieerd. “Echt voor elk wat wils”, zegt Ernst. Dat is wat Tine 

zeer aanspreekt: “Zo kom je in contact met veel verschillende mensen. Eén van de leukste dingen 

vind ik het samen eten. Veel gezelliger dan in je eentje.” Verder noemen ze de musea-bezoeken, 

stads- en natuurwandelingen, muziekconcerten en sportieve activiteiten. Gert: “Ik ben zestig jaar niet 

in de bioscoop geweest. Nu pik ik bij NOLANO twee keer per maand een mooie film mee in 

Cinemajestic.” 

Voor de toekomst wenst Frida meer activiteiten op de anders zo “saaie zondagmiddag”. Verder zien 

ze uit naar een betaalbare eigen locatie voor verenigingsactiviteiten. Die is er nog niet. Tot die tijd 

maakt NOLANO gebruik van sfeervolle gastlocaties zoals de Marspoortgalerie en Dat Bolwerck.  
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