NOLANO

COMMUNICATIE

Ontmoetingen zijn de basis voor een goed sociaal leven.
In de ontmoeting kunnen mensen elkaar zien en een
band krijgen. Zo kan elke ontmoeting 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.

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

VOOR WIE
NOLANO is er voor iedere 60-plusser in Zutphen, Warnsveld
en omgeving die zijn/haar leven wil verrijken met ont
moetingen. Voor als je pas nieuw bent in de stad 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 net een
beetje aangenamer. Zo brengen we de sociale samenhang
weer wat terug in de samenleving.

ACTIVITEITEN
NOLANO organiseert veel gevarieerde activiteiten waarbij
plezier en ontmoeting centraal staan. Van museumbezoek
tot bierproeverij, van stadswandeling tot actuele films,
van creatieve workshops tot klassieke muziek. Op de
achterzijde staat een greep uit ons zomerprogramma.
Het actuele programma vind je op www.nolano.nl en op
de pagina ’60 plus in actie’ die tweewekelijks in Weekblad
Contact verschijnt.
Bij NOLANO geniet je van leuke activiteiten en kun je zelf
ook actief zijn in het organiseren. Zo maken de leden
samen een levendige vereniging. In het najaar hopen we
een sfeervol verenigingsgebouw te betrekken waar je elke
dag welkom bent.

Doe jezelf een plezier en
word lid van NOLANO!
LID WORDEN
Momenteel (juni 2021) heeft NOLANO
al 130 leden uit Zutphen, Warnsveld
en omgeving. Voel je welkom en word
ook lid. De contributie is 5 euro per
maand in 2021. Leden krijgen een
aantrekkelijke korting bij NOLANOactiviteiten en voorrang bij deelname.

VOOR EEN ZINVOL
EN PLEZIERIG LEVEN
ONTMOETING

VERENIGING
VOOR
60-PLUSSER
S

Lid worden doe je via
www.nolano.nl of meld je telefonisch
aan via T 06 414 435 60.

info@nolano.nl | www.nolano.nl | Zutphen, Warnsveld e.o.

UITGELICHT UIT HET ZOMERPROGRAMMA NOLANO 2021
KUNST EN CULTUUR
Wandelpoëzie Zutphen
16 en 19 juli, 11 augustus
Wandeling in de binnenstad met gedichten van Ida Gerhardt en M. Vasalis.

GEEF
JE OP EN
GENIET!

Boogschieten

Villa Mondriaan, Winterswijk

Cinemajestic

À la Mondriaan - Atelier Luster

Gorsselse Heide

25 augustus
Ook grootmeesters beginnen ergens. Werken
uit de beginjaren van Piet Mondriaan en
een expositie van Jan Toorop.

twee keer per maand
Speciaal voor NOLANO op donderdag een
film, actueel of uit de oude doos.

14 september
Een schilderij maken geïnspireerd op
Mondriaan. Ontdek de schilder in je.

6 en 17 augustus
Natuurwandeling onder leiding van een
gids over de bloeiende purperen hei.

Kennismaking met het handboogschieten.
Spanning en precisie. Wie treft de roos?

Wijngoed Kranenburg

MUZIEK

17 september
Rondleiding, kegelen en proeverij op het
prachtige Achterhoekse wijngoed.

Escarteen sisters - Cellofestival
21 augustus
Twee zussen spelen en zingen zelf
geschreven nummers op viool en cello.

2 september

Kasteel en Beeldentuin Nijenhuis,
Heino

SPORTIEF

ZINGEVING EN GEZONDHEID

Museum STAAL, Almen
13 augustus en 30 september
De Achterhoek in geuren en kleuren. Met
Staring en een expositie over de hond
met tekeningen van Rien van Poortvliet.

1 september
Bezoek aan het kasteel uit 1382 met
prachtige kunstwerken en rondleiding
door de beeldentuin.

Klootschieten

Levensverhalen

30 juni en 7 september
Achterhoekse volksport! Welke team
werpt over vier km parcours het beste
met ‘de kloot’. Buitengebied Warnsveld.

maandelijks
Een lid van NOLANO vertelt hoe zijn/haar
leven gelopen is. Want elk leven is uniek
en de moeite waard verteld te worden.

CREATIEF
Ischico Velzel - Koffieconcerten

Librije en Walburgiskerk

Keramiek - Puur Glazuur

9 en 16 augustus
Rondleiding door twee iconische monumenten van Zutphen. De bibliotheek en
de kapittelkerk uit de 13e eeuw.

5 juli
Decoreer met uitdagende technieken een
tegel, bord, schaal of heel servies.

Museum Zutphen - Op reis
18 en 20 augustus
Toerisme zoals het vroeger was. Nostalgie,
met mooie collectiestukken, souvenirs,
reisverhalen.

ONTSPANNING

SAMEN ETEN
NOLANO-diner

KENNIS

wekelijks vanaf september
Wekelijks een verrukkelijk diner op locatie
tegen een schappelijke prijs.

Phoenix Sterrenwacht, Lochem

Brouwerij De Vlijt, Apeldoorn
10 september
Rondleiding door de bierbrouwerij met
aansluitend proeverij van vier Veluwse
Schavuyt bieren.

26 september
Concert van een talentvolle pianiste.
Repertoire van Scarlatti tot Medler.

Houtbrand-tekenen - Atelier Luster
17 augustus
Tekening branden op een plank, kistje of
schijf. Met speciale tool en stempels.

12 juli en 11 augustus
Presentatie over het zonnestelsel,
bezoek aan het planetarium en met een
telescoop naar sterren turen.

Alle informatie over deze en nog meer activiteiten lees je op www.nolano.nl en de
pagina ’60 plus in actie’ in Weekblad Contact. Bij alle activiteiten is er drankje voorof achteraf en soms ook een lunch. NOLANO-leden krijgen een flinke korting.

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

WORD LID
VAN
NOLANO

