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ONTMOETING-
VERENIGING 

VOOR 
60-PLUSSERS

VOOR WIE
NOLANO is er voor iedere 60-plusser 
die zijn/haar leven wil verrijken met 
ontmoeti ngen. Voor als je pas nieuw 
bent in Zutphen en bijna niemand 
kent. Of als je er alleen voor staat 
omdat je geen partner (meer) hebt. 
Of gewoon, als je toe bent aan 
een nieuwe kennissenkring. Met 
NOLANO word je leven een beetje 
aangenamer. Zo brengen we de 
sociale samenhang weer wat terug in 
de samenleving.

ACTIVITEITEN
NOLANO organiseert veel gevarieerde 
acti viteiten waarbij plezier en 
ontmoeti ng centraal staan. Van 
museumbezoek tot samen eten, 
van stadswandeling tot actuele 
fi lms, van creati eve workshops 

tot muziekuitvoeringen, van 
natuurwandelingen tot dans middagen. 
En er zijn diverse gespreks groepen. 
Op de achterzijde staat een greep 
uit ons programma voor juli-oktober 
2022. Het actuele programma vind je 
op www.nolano.nl en op de pagina 
’60 plus in acti e’ die tweewekelijks in 
Weekblad Contact verschijnt.

Bij NOLANO geniet je van leuke 
acti viteiten en kun je zelf ook acti ef 
zijn in het organiseren door deel te
nemen aan een werkgroep. Zo 
maken de leden samen een leven-
dige vereniging. In 2022 hopen 
we een sfeervol verenigingsgebouw 
te betrekken waar je dagelijks 
welkom bent. Tot die ti jd organiseren 
we bijeenkomsten op gastlocati es 
zoals de Marspoortgalerie, 
Dat Bolwerck en Proefl okalen.

KENNIS MAKEN
Kennis maken met NOLANO kan 
ti jdens de wekelijkse inloop:
•  maandagmiddag (oneven 

weeknummers) om 14.30 uur
in de Marspoortgalerie, 
Marspoortstraat 9a;

•  dinsdagochtend (even week-
nummers) om 10.00 uur in 
Dat Bolwerck, Zaadmarkt 112. 

Of meld je aan voor een van onze 
acti viteiten want ook daar zijn 
niet-leden welkom. Zo kun je op 
een ongedwongen wijze kennis 
maken met onze vereniging. 

Vind je het spannend om deze stap 
te zett en? Je mag alti jd iemand 
meenemen die je goed kent. 
Heb je liever eerst een persoonlijk 
gesprek? Dat doen we graag. 
Neem gerust contact met ons op; 
de contactgegevens staan op 
deze folder.

VERVOER
Wil je meedoen maar heb je geen 
vervoer? Dan regelen we dat je 
met iemand mee kan rijden. Als je 
minder mobiel bent, kun je ook 
gebruiken maken van AutoMaatje. 
Bel twee dagen van tevoren met 
0575 - 234020, op werkdagen van 
10.00 tot 14.00 uur.

COMMUNICATIE
Op www.nolano.nl lees je alles over 
NOLANO. Voor leden is er een email 
informati eservice en een digitaal 
prikbord waarop je iets kunt vragen of 
aanbieden aan andere leden.
Niet digitaal vaardig? Geen probleem. 
Je krijgt dan telefonisch alle nieuwtjes 
door en het acti viteitenprogramma 
in je brievenbus. Tweewekelijks staan 
alle acti viteiten ook op de pagina ‘60 
plus in acti e’ in Weekblad Contact.

  Doe jezelf een 
plezier en 
word lid van 
NOLANO!

LID WORDEN
Momenteel (juni 2022) heeft  NOLANO 
al bijna 300 leden uit Zutphen, 
Warnsveld en omgeving. Voel je welkom 
en word ook lid. De contributi e is 
5 euro per maand in 2022. Leden 
krijgen een aantrekkelijke korti ng 
bij NOLANO-acti viteiten en voorrang 
bij deelname. 

LID WORDEN DOE JE VIA
www.nolano.nl of meld je telefonisch 
aan via T 06 414 435 60.

NOLANO
Ontmoeti ngen zijn de basis voor een goed sociaal leven. In de ontmoeti ng 
kunnen mensen elkaar zien en een band krijgen. Zo kan elke ontmoeti ng 
een verrijking zijn. Daarom is in augustus 2020 NOLANO (Nog lang niet oud) 
opgericht. Een naam met een knipoog. NOLANO is uitnodigend, gastvrij, 
toegankelijk, vriendelijk en loyaal. Voor een zinvol en plezierig leven.



UITGELICHT UIT HET JULI - OKTOBER PROGRAMMA NOLANO 2022

KUNST EN CULTUUR

MORE - Gorssel
6 juli, 13.30 uur

Overzichtstentoonstelling van de krachti ge 
Duitse schilder Norbert Tadeusz.

Zandsculpturen - Kasteel Warmelo
26 augustus, 13.30 uur

Prachti ge creati es in een historische setti  ng.

Kunstlezing Gustav Klimt
28 september, 14.00 uur

Lezing door Anjett e van de Ven over deze 
symbolisti sche schilder/muralist.

Museum Arnhem
6 oktober, 13.30 uur

Prachti g vernieuwd museum met 
enerverende tentoonstellingen.

Chamaven
29 september, 19.30 uur

Rondleiding en proeverij in deze 
Zutphense brouwerij.

Swingfeest
4 september en 2 oktober, 15.00 uur

De dj laat je heerlijk dansen op muziek 
van toen en nu.

MUZIEK

Zondagmiddagconcert, 14.30 uur
10 juli - Jan Niraf

Vertelconcert: geschiedenis van de gitaar.
7 aug. - Machtella Hekkema 

Virtuoos klassiek concert met piano en hobo.
28 aug. 

Astrid Volckerick & 
Frans van Keep
Jazz, chansons en 
bossanova.

18 sep. - Charlott e Glorie
Liedjes en hilarische sketches.

16 okt. - Manon Tromp 
Bluesy jazz vanuit het hart.

CREATIEF

Vorm en Kleur
8 en 22 juli, 5 aug., 14.00 uur

Op creati eve ontdekkingstocht met 
potlood/penseel met Marijke Pouw.

Atelier Luster
  19 juli, 10.00 uur: Armband of ketti  ng 
maken
16 aug., 10.00 uur: Klomp beschilderen
20 sep., 14.00 uur: Waxinelichtjes slinger
18 okt., 14.00 uur: Herfststuk maken

Teken-fl ow - Stromingsbeelden
24 aug., 7, 21 sep. en 5, 19 okt., 2 nov.

Uit je gedachten door inspirerende 
tekenopdrachten met Marloes Jolink.

Schrijft ocht - Sare Bakker
19, 26 september, 3, 10, 17 oktober

Creati ef schrijven vanuit de dingen die 
je dierbaar zijn.

GEEF 
JE OP EN 
GENIET!

DRU Industriepark - Ulft 
14 oktober, 13.30 uur

Bezoek aan het industriële erfgoed van 
de gieti jzerindustrie.

Glasblazerij Martorell - Laren
28 oktober, 10.30 uur

Presentati e en demonstrati e van het oude 
ambacht van sierglas maken.

ONTSPANNING

Cinemajesti c
Elke 2e en 4e donderdag van de maand

Bekende fi lms, speciaal voor NOLANO, 
met onder andere Elvis op 7 juli.

Monday monday
Maandag 14.30 uur (oneven weeknrs)

Ontmoeti ng in de Marspoortgalerie. 
Voor leden en om kennis te maken.

Hallo Dinsdag
Dinsdag 10.00 uur (even weeknrs)

Ontmoeti ng in Dat Bolwerck. Voor leden 
en om kennis te maken. 

KENNIS

Stadswandeling Henriett e Polak
13 juli, 3 en 16 augustus

Wandeling in Zutphen in de voetsporen 
van de ‘moeder Humanisti sch Verbond’.

Mediapark - Hilversum
1 september

Inkijkje in de mediawereld met onder 
andere een bezoek aan de tv-studio’s.

Steengroeve Winterswijk
23 september, 14.00 uur

Rondleiding door Nederlands oudste 
steengroeve.

Phoenix Sterrenwacht - Lochem
10 en 19 oktober, 20.00 uur

Ontdek de geheimen van het heelal.

SPORTIEF

Klootschieten
4 juli, 5 aug., 5 sep., 7 okt.

Achterhoekse volksport! Welke team werpt 
over 3 km parcours het beste met ‘de kloot’.

Jeu de boules - Fletcher hotel
Elke 2e en 4e woensdag van de maand 

om 10.30 uur
Het spel dat iedereen kent en kan.

Natuurwandelingen
21 juli, 18 aug., 15 sep., 20 okt.

Uitgezett e groepswandelingen door het 
sfeervolle Achterhoekse landschap.

Kanovaren
12 augustus, 13.30 uur

Een spett erende tocht over de Berkel. Alle informati e over deze en nog meer acti viteiten lees je op www.nolano.nl
en de tweewekelijkse pagina ’60 plus in acti e’ in Weekblad Contact. 
Bij alle acti viteiten is er drankje voor- of achteraf en soms ook een lunch. 
NOLANO-leden krijgen een aantrekkelijke korti ng. Niet-leden ook welkom. 

AANMELDEN DOE JE VIA
info@nolano.nl - T 06 414 435 60 - www.nolano.nl 

WORD LID 
VAN 

NOLANO

Buiten bewegen
Elke vrijdag vanaf sep., 9.30 - 10.30 uur

Lekker sporti ef, gezond voor lijf en leden.

Boogschieten
9 en 16 september, 10.00 uur

Kennismaking met het handboogschieten.

ZINGEVING EN GEZONDHEID

Levensverhalen
maandelijks

NOLANO-lid vertelt over zijn/haar leven.

Ik en de Wereld
tweewekelijks vanaf 8 en 11 aug.

Gesprekken over de ontwikkelingen om je 
heen en hoe je daar mee omgaat.  

Levenstuinen Groot Hontschoten
17 augustus, 10.00 uur

Tuinen met een verhaal over het leven.

Innerlijke kind
30 aug. en 6, 13, 20, 27 sep.

Schilderworkshop met Marievonne van 
der Pijl op zoek naar het kind in jou.

SAMEN ETEN

Etensti jd
30 aug., 27 sep., 25 okt.

Samen eten van zelfgemaakte gerechten.

Eten met Jan/Lonneke of Marij
12 juli, 9 aug., 13 sep., 11 okt.

Verrukkelijk vegetarisch diner-buff et.


