
PLAATS UW ACTIVITEITEN OP 
‘60 PLUS IN ACTIE’
Organiseert uw bedrijf of organisati e 
acti viteiten voor 60plussers? 
Vanaf medio september kunt u deze aanbieden 
voor vermelding op de tweewekelijkse pagina 
‘60plus in Acti e’ in Weekblad Contact. 
Met ruim 20.000 bezorgadressen in Zutphen en 
Warnsveld krijgen uw acti viteiten gegarandeerd 
een groot bereik. 

Meer informati e?
Neem contact op via info@nolano.nl 
of via T 06 414 435 60.

 

60 PLUS IN ACTIE

REDACTIELEDEN M/V GEZOCHT
Wil je meewerken aan ‘60plus in Acti e’? 
Meld je dan aan als redacti elid van deze 
twee wekelijkse rubriek in Contact. 
Voor het redacti eteam zoeken we vijf 60 plussers. 
Je verzamelt teksten over acti viteiten en redigeert 
ze. Je interviewt deelnemers aan acti viteiten, 
schrijft  verslagen en maakt reportages. 

We bieden je vooraf een training aan door vaklui 
uit de krantenwereld. Het is vrijwilligerswerk in 
teamverband. Meer info op www.nolano.nl 

Interesse?
Mail naar info@nolano.nl of bel met 
Lex Hemelaar T 06 414 435 60.

NOLANO
ONTMOETINGSVERENIGING 
VOOR 60 PLUSSERS
Ontmoeti ngen zijn de basis voor een goed sociaal 
leven. Elke ontmoeti ng kan een plezierige verrijking 
zijn. Daarom is NOLANO (Nog lang niet oud) op-
gericht. Een naam met een knipoog. NOLANO
is een nieuwe ontmoeti ngsvereniging voor 
60plussers. Voor een plezierig en zinvol leven. 
Een vereniging waar je jezelf mag zijn en anderen
ontmoet als je daar zin in hebt. Bij NOLANO 
geniet je van lezingen, spel, expositi es, muziek-, 
toneel- en dansuitvoeringen of je eet samen een 
hapje. Als lid van NOLANO kun je dat zelf mede 
bepalen en kun je ook samen met anderen iets 
ondernemen. 

‘ Elke ontmoeti ng kan een 
plezierige verrijking zijn’.

In het najaar hopen we een sfeervol verenigings-
gebouw te betrekken waar je dag in dag uit welkom 
bent. Om iets te drinken, voor een praatje of 
omdat er weer iets te doen is. In de tussenti jd 
organiseren we acti viteiten op locati e. Zie daarvoor 
ons Zomerprogramma. NOLANO is een onafh an-
kelijke vereniging zonder politi eke of religieuze 
kleur, opgericht door Stadsonderneming Zutphen.

Lees meer over NOLANO op www.nolano.nl

ZOMERPROGRAMMA NOLANO

FILM - CINEMAJESTIC DREEF 8

De beentjes van Sint Hildegard
di 4 aug, 13.30 - 16.00 uur

Een romanti sche komedie met als thema: Hoeveel liefde is 
te veel liefde? Met Herman Finkers en Johanna ter Steege.
Eigen bijdrage: € 5,00

André Rieu - Magical Maastricht 
do 27 aug, 13.30 - 16.30 uur

De Koning van de Wals presenteert een selecti e van zijn 
meest spectaculaire optredens van de afgelopen 15 jaar. 
Eigen bijdrage: € 10,00

CREATIEF - ATELIER LUSTER MARSWEG 115

Porselein schilderen 
di 21 juli, 10.00 - 12.15 uur

Creati ef aan de slag met een speciale verf voor porselein.
Eigen bijdrage: € 5,00

Werken met papier en verf of inkt
di 18 aug, 10.00 - 12.15 uur

Met diverse soorten papier maak je kaarten, een collage, 
een schilderij of iets anders wat je leuk lijkt.
Eigen bijdrage: € 5,00

Sieraden maken
wo 2 sep, 10.00 - 12.15 uur

Maak een armband, ketti  ng, oorbellen of tashanger.
Eigen bijdrage: € 5,00

Bloemschikken
wo 30 sep, 10.00 - 12.15 uur

De herfst is op komst. Tijd voor een nazomers bloemstukje.
Eigen bijdrage: € 5,00

Deze pagina wordt mede 
mogelijk gemaakt door:

KUNST - MUSEA

Museum MORE, Gorssel
 do 16 en wo 29 juli, 10.30 - 14.00 uur

MORE heeft  een schitt erende vaste collecti e modern 
realisme met werken van o.a. Jan Mankes, Dick Ket, 
Charley Toorop en Pyke Koch.
Eigen bijdrage: € 10,00 | inclusief koffi  e/thee en lunch

Museum STAAL, Almen
wo 12 aug en 9 sep, 10.30 - 14.00 uur

Museum Staal laat ons het leven en werk van romanti cus 
A.C.W. Staring (1767-1840) zien. Beleef de Achterhoek!
Eigen bijdrage: € 10,00 | inclusief koffi  e/thee en lunch

Kristalmuseum, Borculo
wo 26 aug en 23 sep, 10.30 - 14.00 uur

Spectaculaire en schitt erende vondsten uit het binnenste 
van Moeder Aarde. 
Eigen bijdrage: € 10,00 | inclusief koffi  e/thee en lunch

MUZIEK - DAT BOLWERCK ZAADMARKT 112

Adyti a en Abe 
za 25 juli, 19.00 - 20.30 uur

Het duo speelt jazz en klassiek op cello en piano. 
Fantasti sche mix van cello-culturen, jazz en klassiek. 
Wegens succes geprolongeerd!
Eigen bijdrage: € 10,00 | inclusief drankje na afl oop

Kross en Marang 
za 19 sep, 19.00 - 20.30 uur

Een reis langs de melancholische Balkan, Joodse Klezmer 
en de gepassioneerde Joods-Sefardische muziekcultuur 
met zang en gitaar. 
Eigen bijdrage: € 10,00 | inclusief drankje na afl oop

KENNIS-
MAKINGS-
AANBOD 
NOLANO

LID WORDEN VAN DE VERENIGING NOLANO IS NU EXTRA VOORDELIG!
Kies voor een vrijblijvend introducti e-lidmaatschap tot en met december 2020. 
Je betaalt dan maar €5,- per maand én je krijgt een korti ng van 
50% op twee acti viteiten uit het zomerprogramma.

Word lid!
Stuur een email naar info@nolano.nl of bel T 06 414 435 60. 
Of meld je aan via www.nolano.nl 

GEEF 
JE OP EN 
GENIET!

Acti viteiten voor 60 plussers. Ze zijn er wel maar 
niet alti jd goed te vinden. Stadsonderneming 
Zutphen en Weekblad Contact hebben de handen 
ineen geslagen. Vanaf medio september verschijnt 
tweewekelijks een volle pagina in Contact met 
acti viteiten voor 60 plussers: 60 plus in acti e. 

Daarmee bieden we een goed overzicht van wat 
diverse organisati es en bedrijven in Zutphen en 
Warnsveld te bieden hebben. De pagina wordt 
gemaakt door 60 plussers zelf. Elders op deze pagina 
staat onze oproep voor redacti eleden. De pagina 

komt onder beheer van NOLANO, de ontmoeti ngs-
vereniging voor 60 plussers. Als voorproefj e plaatsen 
we hieronder het zomer programma van NOLANO. 
Drie maanden vol met acti viteiten, allemaal corona -
proof. Fijne zomer en blijf gezond!

Lex Hemelaar
Stadsonderneming Zutphen

Stadsonderneming Zutphen is een onafh ankelijke sti chti ng die 
lokale initi ati even ondersteunt en zelf maatschappelijke 
initi ati even onderneemt www.stadsondernemingzutphen.nl

AANMELDEN DOET U VIA  info@nolano.nl of T 06 414 435 60 of via www.nolano.nl. 
Aan elke acti viteit kunnen 15 mensen deelnemen, bij de fi lms 30. Wees er snel bij want vol is vol. 
Leden van NOLANO krijgen voorrang. Het Zomerprogramma is mede mogelijk gemaakt door 
Oranje Fonds, Fonds Sluyterman van Loo en RCOAK.

MELD JE 
SNEL AAN!
VOL = VOL


