
 

60 PLUS IN ACTIE
ACTIVITEITENPROGRAMMA

Deze pagina wordt mede 
mogelijk gemaakt door:

VOOR 
ELK WAT 
WILS!

Op deze pagina weer het overzicht van leuke ac� viteiten in en rondom Zutphen. 
Met speciale aandacht voor de Zomerse Kunstroute en het leukste museum van Zutphen! 
De volgende uitgave verschijnt op 1 september.

EXPOSITIE ATELIER GRAND ELAN
Annie Elissen maakt schilderingen op onder andere 
porselein, doek en glas. In augustus exposeert ze in 
de Kapel van Bronkhorst onder de � tel:

Feest van Herkenning - Verleden en heden 
ontmoeten elkaar
Kapel Bronckhorst,  Kapelstraat 2
21  t/m 29 augustus 
Open van 10.30 tot 17.30 uur.
(op 27 aug. is begin van de middag de deur even 
dicht i.v.m. huwelijksslui� ng).

Annie Elissen-Groot Tjooi� nk, 
T 06 508 806 39, www.annie.elissen.com

KUNST EN CULTUUR
IJssel� jd – NOLANO / Kunst en Meer
Tentoonstelling van prach� ge foto- en fi lm beelden van de IJssel 
met presenta� e door de kunstenaars. Inclusief lunch.

 18 en 19 aug., 10.30u / Museum Zutphen, ‘s Gravenhof 4
€/i : € 10,-; leden Nolano € 5,- / T 06 414 435 60, www.nolano.nl

Museum STAAL – NOLANO / Kunst en Meer
Beleef Staring en de Achterhoek en tekeningen van Rien Poortvliet, 
thema ‘de hond’. Inclusief lunch.

 30 sept, 10.30u / Dorpsstraat 39, Almen
€/i : € 15,-; leden Nolano € 10,- / T 06 414 435 60, www.nolano.nl

Galerie Roman en Henrië� e Reisinger
Meesterlijke (olieverf)s� llevens in realis� sche s� jl. Originelen - 
reproduc� es – kaartenmapjes. Vrij werk en werk in opdracht.

 Dagelijks geopend, Nijverheidstraat 19, Gorssel 
€/i : gra� s / T 06 130 394 02 / www.romanreisinger.nl 
Deelnemer Zomerse Kunstroute 14 -15 en 21-22 augustus,  
11.00-17.00 uur

Villa Mondriaan – NOLANO
Het museum toont werken uit de beginjaren van Piet Mondriaan 
en een exposi� e van schilderijen van Jan Toorop. Inclusief lunch.

 25 aug., 11.00u / Zonnebrink 4, Winterswijk
€/i : € 15,-; leden Nolano € 10,- / T 06 414 435 60, www.nolano.nl

Kasteel en Beeldentuin Nijenhuis – NOLANO / 
Kunst en Meer
Bezoek aan het kasteel uit 1382 met prach� ge kunstwerken en 
bezich� ging van de schi� erende beeldentuin. Inclusief lunch.

 1 sept., 11.00u / ‘t Nijenhuis 10, Heino
€/i : € 15,-; leden Nolano € 10,- / T 06 414 435 60, www.nolano.nl

CREATIEF
Workshop Hout brand tekenen – Luster / NOLANO
Met een speciale bout brand je een tekening of patroon op een 
plank, blok, kistje of schijf. Reukloos, veilig en vooral leuk!

 17 aug, 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 – 12.00u / Proefl okalen, 
Vispoortplein 16
€/i : € 225,- / Aanmelden: www.werkplaatsstap.nl / T 06 418 145 96

SPORTIEF
Wandeling Gorsselse Heide – NOLANO
Wandeling over de bloeiende purperen hei olv een IVN-natuurgids.

 17 aug, 19.00-20.30 uur 
€/i : € 5,-; leden Nolano € 2,50 / T 06 414 435 60, www.nolano.nl

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

ONTSPANNING
S� llwater – Cinemajes� c / NOLANO
Amerikaan (Ma�  Damon) trekt naar Marseille om zijn dochter vrij 
te krijgen uit de gevangenis, zonder de taal of cultuur te kennen.

 24 aug / 14.00-16.00 uur / Dreef 8
€/i : € 9,-; leden Nolano € 5,- / 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., 19.30uur / Middenhuis, Fie Carelsenstraat 32
€/i : eigen bijdrage / www.werkplaatsstap.nl / T 06 418 145 96

MAAK 
KENNIS 

MET 
NOLANO

Met anderen iets ondernemen; 
nieuwe mensen ontmoeten? 
NOLANO is de ontmoe� ngsvereniging voor 
60-plussers met al meer dan 170 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

ZOMERSE KUNSTROUTE GALERIE NIKKO

Exposi� e met kunstwerken van 14 autonome 
kunstenaars uit Gorssel, Eefde, Epse en Zutphen. 
Bezoek hun ate-
liers � jdens de Zo-
merse Kunstroute 
en bewonder 
de exclusieve en 
vriendelijk geprijs-
de kunstwerken. 
Gra� s toegang. 
Nikko Versluis is één van de deelnemers. 
Hij schildert abstracte werken en fotografeert 
fi gura� ef en non-fi gura� ef. Voor het programma 
en de deelnemers zie www.galerienikko.nl/actueel 

Galerie Nikko, Me� rayweg 65, Eefde, 
T 0575 472956
Deelnemer Zomerse Kunstroute, 
14-15 en 21-22 augustus, 11.00-17.00u 

ATELIER GALERIE INDENHOF

De Indenhof bestaat uit een prach� ge tuin, galerie 
en atelier in het Zutphense De Hoven. In het atelier 
schildert Hemmechien Knip haar abstracte kunst-
werken. In de galerie zijn talloze werken van haar te 
zien, te koop of te leen.
Haar werk is meestal uitbundig, dan weer ingeto-
gen. Hemmechien: “De bedoeling is een mysterieu-
ze weergave te maken, waarbij voor de kijker veel 
blij�  in te vullen. Er is veel aandacht voor licht-don-
ker, lijn en vorm.  En voor composi� e en ritme. Vaak 
zit er veel vaart in mijn werk. Ruimtes worden ge-
vuld met energie, kleur, in oneindigheid bewegend. 
Zo wordt het concrete getransformeerd tot een ab-
strac� e. Daarin mag de beschouwer zelf zijn eigen 
weg zoeken”. Hemmechien stree�  naar een steeds 
verder gaande abstrac� e, waarbij de spontane han-
deling van het schilderen en vooral het werken met 
kleuren het belangrijkste is.

Het werk van Hemmechien Knip is te zien � jdens 
de Zomerkunstroute op 14 -15 en 21-22 augustus, 
tussen 11.00-17.00 uur.

Atelier Galerie Indenhof, Achterhoven 86, Zutphen
Hemmechien Knip, T 0575 51 68 21, 
u� esknip@hetnet.nl, www.hemmechien.nl 

MUSEUM BOER KIP
Kunst en nostalgie 
in het leukste mu-
seum 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 boer-
derij 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!


