
KUNST EN CULTUUR
Poëziewandeling Ida Gerhardt – Wandelpoëzie/
NOLANO
Nelleke van Keulen neemt je mee op een wandeling 
door binnenstad Zutphen met gedichten van Ida Gerhardt. 
Inclusief drankje.

  16 juli, 10.00u en 19 juli, 19.00u / Rozengracht 3
€/i : € 15,-; leden Nolano € 10,- / T 06 414 435 60, www.nolano.nl

Willebrorduskerk Vierakker – NOLANO
Rondleiding door de mooiste kerk van Gelderland met een 
authen� ek 19e eeuws interieur. Drankje vooraf.

  21 juli, 10.00u / Vierakkersestraatweg 31, Vierakker
€/i : € 7,50; leden Nolano € 5,- / T 06 414 435 60, www.nolano.nl

22e Boekenmarkt Zutphen - STEIN
Gevarieerd aanbod aan 2ehands- en an� quarische boeken, 
prenten, kaarten, reisgidsen, enz. in ruim 65 kramen.

  25 juli, 10.00-17.00u / Groenmarkt e.o.
€/i : gra� s, info@henksteinvoort.nl

Librije en Walburgiskerk – NOLANO
Rondleiding door twee iconische monumenten van Zutphen. 
Drankje na afl oop.

  9 en 16 aug, 14.00u / Kerkhof 3
€/i : € 7,50; 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.

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

Exposi� e Kapel Bronckhorst – Atelier KUNSTzin
Anne von Drehle exposeert in de kleinste stad van Nederland. 
Kleurrijke schilderijen rondom het thema ontmoeten.

  24 t/m 30 juli, 10.30-17.30u / Kapelstraat 2, Bronkhorst
€/i : gra� s / www.annevondrehle.nl / T 06 456 246 63

CREATIEF
Workshop Bloemen Zomerhart – Luster / NOLANO
Maak een ophang-hart van salim met droogbloemen/gipskruid. 
Voor het heerlijke zomerse gevoel.

  20 juli, 10.00u en 14.00u / Marsweg 115-1
€/i : € 17,50; leden Nolano € 15,- / T 06 414 435 60, www.nolano.nl

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

  6 aug, 10.00u en 17 aug, 19.00u 
€/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

ONTSPANNING
Blackbird – Cinemajes� c / NOLANO
Familiedrama rondom een moeder die terminaal is en waarin 
de rela� e met en tussen de dochters centraal staat.

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

KENNIS
Sterren kijken – Phoenix/NOLANO
Presenta� e over het zonnestelsel, bezoek aan het planetarium 
en sterren kijken met de telescoop.

  11 aug. / 20.00-22.00u / Sterrenwacht Phoenix, Lochem
€/i : € 5,-; leden NOLANO gra� s / T 06 414 435 60, www.nolano.nl

Stadswandeling Zutphen – NOLANO
Leerzame wandeling door historisch Zutphen olv een 
deskundige gids. Inclusief drankje op terras.

  28 juli, 10.00u en 3 aug. 14.00u / ‘Gravenhof 6
€/i : € 7,50; 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., 19.30 uur / Middenhuis, Fie Carelsenstraat 32
€/i : eigen bijdrage / www.werkplaatsstap.nl / T 06 418 145 96

 

60 PLUS IN ACTIE
ACTIVITEITENPROGRAMMA

Deze pagina wordt mede 
mogelijk gemaakt door:

VOOR 
ELK WAT 
WILS!

Op deze pagina weer het tweewekelijkse overzicht van leuke ac� viteiten in en rondom 
Zutphen. Met speciale aandacht voor een 60+ koor, de World Press Photo tentoonstelling en 
een vacature bij AutoMaatje. Veel plezier en een fi jne zomer!

TELEFONIST/RITPLANNER AUTOMAATJE
AutoMaatje is de vervoersdienst voor mensen die 
minder mobiel zijn. Ruim 70 vrijwillige chauff eurs 
rijden dagelijks zo’n 15 ri� en. Bijna 500 stadsgeno-
ten maakten al met veel voldoening gebruik van Au-
toMaatje. Een team van vrijwilligers beantwoordt 
de telefoon en plant de ri� en. Binnen het team is 
een vacature voor 6 uur per week. Vereisten: vrien-
delijk aan de telefoon en handig op de pc.

Maak jij � jd vrij voor leuk en dankbaar werk? 
Meer informa� e bij Lex Hemelaar, 06 414 435 60 
of info@stadsondernemingzutphen.nl

Zin om erop uit te gaan, samen met anderen? 
Pas in Zutphen en nieuwe mensen ontmoeten? 
Word lid van NOLANO, de ontmoe� ngsvereniging 
voor 60-plussers met nu al meer dan 150 leden. 
Leuke ac� viteiten ondernemen met 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

WORLD PRESS PHOTO IN ZUTPHEN

Aanrader: De interna� onale fototentoonstelling 
World Press Photo 2021. De exposi� e met ’s werelds 
beste nieuwsfoto’s van vorig jaar is tot en met 1 au-
gustus te zien in de Walburgiskerk. Reserveer online 
een � jdslot op www.worldpresphotoinzutphen.nl. 
Kaarten kosten 5 euro per persoon.

De serie foto’s is ook dit jaar zeker weer de moeite 
waard. Een interna� onale jury koos de winnaars
in de acht categorieën van deze 64e edi� e van 
de jaarlijkse wedstrijd. Overall winnaar is de 
foto ‘The fi rst embrace’ van de Deense fotograaf 
Mads Nissen. Deze en alle andere winnende foto’s 
in alle categorieën, zowel enkelbeeld als series, 
zijn nu in Zutphen te zien. 
Niet alleen de tentoonstelling zelf, ook de 
Walburgiskerk is indrukwekkend. De vele bijzondere 
elementen, zoals de eeuwenoude kaarsenkroon, 
het Baderorgel en de middeleeuwse bibliotheek 
de Librije vormen een prach� g decor voor de 
tentoonstelling.

In de tentoonstelling geldt eenrich� ngsverkeer 
via een vaste route met een aparte in- en uitgang. 
Bij het online reserveren kies je een � jdvak. 
Zo vermijden we topdrukte en houden bezoekers 
voldoende afstand tot elkaar.

POPKOOR GOOD VIBRATION
Ben je jong van hart en zing je graag?
Good Vibra� on is een swingend popkoor van 
60-plussers. Iedereen kan meedoen. Aan stemtes-
ten of noten lezen doen we niet. Het samen zingen, 
uit volle borst, ontspanning en plezier staan voorop.
Het repertoire is overwegend popmuziek vanaf de 
jaren 60. Zoals het swingende ‘Bye, bye love’ van 
The Everly Brothers, het gevoelige ‘Morning has 
broken’ van Cat Stevens of de gospelsong ‘Hallelu-
jah’. Maar ook voor hedendaagse swingende num-
mers draaien we onze hand niet om.

Na een gedwongen adempauze gaat Good Vibra� -
on in september weer van start. Nieuwe leden zijn 
van harte welkom. Interesse? Kom woensdagoch-
tend 1 september vrijblijvend kennismaken op onze 
repe� � e in het Middenhuis, Fie Carelsenstraat 32 
in Leesten. We zingen van 10.00 uur tot 12.00 uur 
o.l.v. dirigente en pianiste Ellen Starmans.

Voor meer informa� e en aanmelden: Wendy Lodder,
tel. 06 230 197 91 of wendylodder@gmail.com
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