
NOLANO
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. 

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 najaarsprogramma.  
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. We hopen in 2022 een 
verenigingsgebouw te hebben. Tot die tijd organiseren we 
ledenbijeenkomsten op sfeervolle gastlocaties. 

COMMUNICATIE
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.

Doe jezelf een plezier en word 
lid van NOLANO!

LID WORDEN
Momenteel (september 2021) heeft 
NOLANO al meer dan 200 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 NOLANO-activiteiten en 
voorrang bij deelname. 

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

VOOR EEN ZINVOL 
EN PLEZIERIG LEVEN

  info@nolano.nl  |  www.nolano.nl  |  Zutphen, Warnsveld e.o.
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UITGELICHT UIT HET NAJAARSPROGRAMMA NOLANO 2021

KUNST EN CULTUUR

Huis Verwolde - Laren
  13 oktober

Bezoek aan het neoclassicistische land-
huis en de omliggende tuinen.

Museum Zutphen - Op reis
  27 oktober en 2 november

Toerisme zoals het vroeger was. Nostalgie, 
souvenirs en reisverhalen.

Lalique - Doesburg
  23 november

Museum gewijd aan de beroemde  
juwelen- en glaskunstenaar René Lalique.

CODA - Apeldoorn
  8 december

Moderne beeldende kunst, mode-,  
sieraden- en papierkunst.

Etenstijd
Samen eten van een buffet met zelfge-
maakte gerechten op een leuke locatie.

Brouwerij De Vlijt - Apeldoorn
  29 oktober

Rondleiding door de bierbrouwerij en 
proeverij van Veluwse Schavuyt bieren.

Stadswandeling Deventer
  8 en 25 november

Wandeling door de historische binnenstad 
van Hanzestad Deventer.

MUZIEK

Steffers en Beursgens
  24 oktober

Op cello en piano speelt dit duo bekende 
werken van Schubert.

Duo Flou Artistique
  28 november

Moeder op piano en dochter op viool  
spelen romantisch klassiek repertoire.

CREATIEF

Macramé
  12 oktober

Maak een plantenhanger met deze eeuwen-
oude en nog steeds populaire techniek.

Kerstkaarten maken
  30 november

Stel je kerstpost zelf samen en maak een 
set creatieve kerstkaarten.

Kerst bloemschikken
  21 december

Happy Xmas met een zelfgemaakt  
sfeervol kerststukje op je tafel.

KENNIS

Wandeling Joods Zutphen
  11 en 20 oktober

Een wandeling door de binnenstad waarin 
verteld wordt over de turbulente  
geschiedenis van de Joodse gemeenschap.

Kunstlezing Frida Kahlo
  10 november

Lezing door Anjette van de Ven over deze 
bekende en geliefde kunstenares.

GEEF  
JE OP EN  
GENIET!

Het Depot - Wageningen
  22 oktober

Het Depot is een museaal podium voor de 
hedendaagse beeldhouwkunst.

ONTSPANNING

Cinemajestic
  Twee keer per maand

Speciaal voor NOLANO op donderdag een 
bekende film.

Monday monday
  Twee keer per maand

Gezellige maandagmiddag ontmoeting voor 
NOLANO-leden in de Marspoortgalerie.

Landgoed De Wiersse - Vorden
  24 oktober

Bezoek aan de prachtige historische tuinen 
in herfsttooi. 

Radio Kootwijk
  17 november

Rondleiding door het jaren dertig  
iconische zendgebouw op de Veluwe.

Cursus reanimeren
  22 november

Leer hoe je met je beide handen levens 
kan redden. 

ZINGEVING

Levensverhalen
  maandelijks

Elke maand vertelt een NOLANO-lid hoe 
zijn/haar leven gelopen is. 

Kersttentoonstelling - Kranenburg
  28 december

Kerstgroepen van over de hele wereld in 
de door Cuypers ontworpen kerk. 

SPORTIEF 

Klootschieten
  25 oktober en 19 november

Achterhoekse volksport! Parcours in het 
mooie buitengebied.

Joppe-wandeling
  6 en 15 oktober

Wandeling door de bossen en landerijen 
rondom Huis en landgoed ‘t Joppe.

Kanovaren
  7 november

Beleef al peddelend de meanderende 
Berkel en het Achterhoekse landschap.

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

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

WORD LID 
VAN  

NOLANO


