
 

60 PLUS IN ACTIE

ACTIVITEITENPROGRAMMA

Deze pagina wordt mede 
mogelijk gemaakt door:

VOOR 
ELK WAT 
WILS!

Op deze pagina weer het tweewekelijkse overzicht van boeiende ac� viteiten in en rondom 
Zutphen van NOLANO en andere organisa� es. Voor NOLANO-ac� viteiten meld je je aan via 
www.nolano.nl of bel met T 06 414 435 60 als je niet digitaal vaardig bent. Daar kun je je ook 
aanmelden als lid van NOLANO. Veel plezier!

ACTIVERENDE GESPREKKEN

Ontmoe� ngen zijn niet voor ie-
dereen vanzelfsprekend. Zeker in 
deze � jd. Soms heb je wat hulp 
nodig. NOLANO hee�  ervaren 
vrijwilligers die een luisterend oor 
bieden en samen met jou kijken 
wat er nodig is om in contact met 

anderen te komen of te blijven. We bieden dit gra� s 
aan. Wil je er meer over weten? Neem contact op 
met Dederiek Daum, dederiek@nolano.nl, 
T 06 306 237 94 of kijk op www.nolano.nl 

KUNST EN CULTUUR
Portre� ekenen en -schilderen – Saskia Obdeijn
Cursus van 10 weken obv foto’s en modellen. 
Werken met schaduw, licht, kleur en composi� e. 

10 sept. / 10:00-12:00 uur / Proefl okalen, Vispoortplein 16
€/i : € 195,- / info@saskiaobdeijn.nl / T06 215 382 43

Het Depot – NOLANO / Kunst en Meer
Unieke beeldengalerij voor de hedendaagse beeldhouwkunst 
met torsen en fragmenten van het menselijk lichaam.

22 sept, 11.00u / Arboretumlaan 4, Wageningen
€/i : € 15,-; leden Nolano € 10,- / T 06 414 435 60, www.nolano.nl

MUZIEK
Ischico Velzel– KCE/NOLANO
Deze getalenteerde pianiste speelt werken van Scarla�  , 
Mendelssohn, Albéniz, Granados en Medtner.

26 sept. / 13.00 en 15.00 uur / Kerk Gorssel, Hoofdstraat 27
€/i : € 10,-; leden Nolano € 7,- / www.nolano.nl / T 06 414 435 60

Assepoester - NOLANO / Kunst en Meer
Opera over het bekende sprookje gezongen door de Dutch Na� onal 
Opera Academy.

25 sept. / 17.00 en 19.00 uur / Buitensociëteit, Coehoornsingel 1
€/i : € 15,-; leden Nolano € 10,- / www.nolano.nl / T 06 414 435 60

CREATIEF
Workshop tekenfl ow – Marloes Jolink
Eenvoudige, inspirerende tekenopdrachten. Kom uit je denken, 
breng naar buiten wat er binnenin je lee� .

vanaf 17 sept. / 9.30-12.30 uur / Hemonystraat 61, Zutphen
€/i : € 20,- per keer, € 75,- voor 5 keer/ marloes.jolink@hotmail.com 
/ T 06 418 918 80

Workshop à la Mondriaan – Luster / NOLANO
Laat je inspireren door Mondriaan en maak een schilderij met 
fi jn lijnenspel. Inspira� eboek aanwezig!

14 sept. / 10.00-12.00u / Marsweg 115-1
€/i : € 15,-; leden Nolano € 10,- / T 06 414 435 60, www.nolano.nl

Cursus Levensverhalen schrijven - Werkplaats STAP
Al schrijvend je levensloop verkennen van je geboorte tot nu. 
Veel herinneringen komen terug. Via thema’s en opdrachten 
maak je een levensboek.

vanaf 24 sept. / 7 keer vrijdag 9.30 - 12.00 uur / Proefl okalen, 
Vispoortplein 16
€/i : € 225,- / Aanmelden: www.werkplaatsstap.nl / T 06 418 145 96

Sprookjes schrijven (3-daagse training) - 
Werkplaats STAP
Vanuit eigen levenservaring verdiep je je in sprookjesthema’s en 
ontdek je de werking van symbolen en beelden.

7, 21, 28 nov. / 10.00-16.30 uur / Middenhuis, Fie Carelsenstraat 32
€/i : € 325,- / Aanmelden: www.werkplaatsstap.nl / T 06 418 145 96

SPORTIEF
Argen� jnse tango les – TangoLibre
Privélessen voor volgers, leiders en vaste dansparen. 
Een leuke, spannende ontdekkingstocht.

op afspraak / Kerkhofweg 15, Warnsveld
€/i : op dona� ebasis / tangoschuur@gmail.com/ T 06 404 888 44 / 
www.tangolibre.nl

Tai chi - Jan de Jong
Leer ontspannen bewegen met tai chi en laat je energie stromen. 
Voor een gezond en lang leven.

vanaf 24 sept. / 10.00 uur / DWK gebouw, Leeuweriklaan 19
€/i : € 35,- per maand , proefl es € 5,- / jan.niraf@hotmail.com / 
T 06 198 433 77

30 minuten sporten voor vrouwen - Curves Zutphen
Vitaler, gezonder en krach� ger in 30 minuten. Probeer nu 30 dagen 
voor 30 euro. 

ma, di, wo 8.00-13.00 uur en 16.00-20.00 uur; do, vr 8.00-13.00 
uur en 16.00-19.00 uur; za 9.00-12.00 uur / Spi� aalstraat 74
€/i: € 30,- voor 30 dagen / zutphen@curves.nl / T 0575-843977

Handboogschieten – NOLANO
Clinic handboogschieten door ervaren instructeurs van hbv Phoenix. 
Inclusief lunch.

2 sept. / 10.00-12.30 uur / Damlaan 16, Eefde
€/i: € 7,50; leden NOLANO € 5,- / Aanmelden: T 06 414 435 60, 
www.nolano.nl

Klootschieten – NOLANO
Achterhoekse volksport! Teams strijden op een parcours van 4 km 
wie het beste met ‘de kloot’ kan gooien. Inclusief lunch.

7 sept. / 10.00-12.30 uur / buitengebied Warnsveld
€/i: € 7,50; leden NOLANO € 5,- / Aanmelden: T 06 414 435 60, 
www.nolano.nl

ONTSPANNING
Eiff el – Cinemajes� c / NOLANO
Een roman� sch drama rondom Gustave Eiff el, de ontwerper van de 
Eiff eltoren.

9 sept / 14.00-16.00 uur / Dreef 8
€/i : € 9,-; leden Nolano € 5,- / T 06 414 435 60, www.nolano.nl

Wijngoed Kranenburg – NOLANO
Rondleiding door de wijngaard, een wedstrijdje authen� ek kegelen 
en wijnproeverij. 

17 sept. / 14.30-16.30 uur / Kostedeweg 2, Vorden
€/i : € 15,-; leden NOLANO € 10,- / T 06 414 435 60, www.nolano.nl

Bierbrouwerij De Vlijt – NOLANO
Rondleiding door de brouwerij en proeverij van de Veluwse 
Schavuyt bieren.

10 sept. / 14.30-16.30u / Vlijtseweg 114, Apeldoorn
€/i : € 15,-; leden NOLANO € 10,- / T 06 414 435 60, www.nolano.nl 

ZINGEVING EN GEZONDHEID
Proefavond Biografi e onderzoek - Werkplaats STAP
Kennismaking met biografi eonderzoek. Maak je levensthema’s, 
rode draden en verbanden helder.

3 sept. / 19.30 uur / Middenhuis, Fie Carelsenstraat 32
€/i : eigen bijdrage / www.werkplaatsstap.nl / T 06 418 145 96

MUSEUM BOER KIP 
Kunst en nostalgie in het leukste museum van Zutphen, 
geves� gd in de oude stadsboerderij van de in 2006 overleden 
boer-kunstschilder Herman Kip. Alles in en om de boerderij is in 
originele staat, zoals zijn ouders daar al in de 19e eeuw leefden. 
In de boerderij staan ook vele door Kip beschilderde objecten. 
Ongekende naïeve schilderkunst. 

Museum Boer Kip, Oude Touwbaan 26, Zutphen/ De Hoven
Open: ieder weekend tot eind september van 13.00 tot 17.00 uur.
Entree: 3 euro (kinderen t/m 12 jaar: 1 euro)
Museum Boer Kip draait volledig op vrijwilligers. Nieuwe vrijwilligers zijn welkom!

ATELIER DE VORM
Boetseren en keramiek maken, daar draait het 
om in Atelier de Vorm. Met een groepje van 4 tot 
6 personen werk je onder professionele en indivi-
duele begeleiding van Inge Notschaele. Er wordt 
vooral met klei gewerkt. Inge: “Het is laagdrempelig 
en voor iedereen toegankelijk. Zowel mensen met 
weinig of geen ervaring als mensen met veel erva-
ring komen hier tot hun recht. Ieder werkt vanuit 
zijn eigen wensen en ideeën. Als docent heb ik een 
brede ervaring en help ik je vanuit je eigen niveau 
en wens”. Dit najaar is er naast het gewone werk 
ook ruimte om  keramiek te maken dat bestand is 
tegen het  winterweer. Op de website www.atelier-
devorm.nl krijg je een brede indruk van het werk. 
Via onderstaande contactgegevens kun je je op-
geven. Het tarief is €16,- per les. De lessen zijn op 
maandag van 9.30-12.00 uur in Zutphen. Voor de 
woensdagochtend is er een wachtlijst. In oktober 
komt er een workshop vogeltjes boetseren en in 
november schaaltjes maken.

Atelier De Vorm - Inge Notschaele
www.atelierdevorm.nl, inotschaele@gmail.com
T 06 250 822 85

MAAK 
KENNIS 

MET 
NOLANO

Met anderen iets ondernemen; 
nieuwe mensen ontmoeten? 
NOLANO is de ontmoe� ngsvereniging voor 
60-plussers met al meer dan 180 leden. Leuke 
ac� viteiten tegen een aantrekkelijke kor� ng. 

Voor € 5,- per maand ben je 
lid van NOLANO tot en met 
december 2021.

Meld je aan via 
www.nolano.nl
info@nolano.nl
T 06 414 435 60

PLAATS UW ACTIVITEITEN OP 
‘60 PLUS IN ACTIE’

Organiseert uw bedrijf of organisa� e 
ac� viteiten voor 60-plussers? 

Op de tweewekelijkse pagina ’60 plus in ac� e’ 
krijgen ze met ruim 23.000 bezorgadressen 
gegarandeerd een groot bereik. 
Voor meer informa� e: 
info@nolano.nl of T 06 414 435 60. 


