
60 PLUS IN ACTIE
ACTIVITEITENPROGRAMMA

VOOR 
ELK WAT 
WILS!

NOLANO is de ontmoe� ngsvereniging voor 60-plussers in Zutphen, Warnsveld en omgeving. 
Op deze pagina weer het tweewekelijkse overzicht van boeiende ac� viteiten van NOLANO 
en andere organisa� es. Lees meer op www.nolano.nl. Veel plezier!

KUNST EN CULTUUR
Huis Verwolde – NOLANO 
Bezoek aan het in neoclassicis� sche s� jl gebouwde landhuis en de 
omliggende tuinen.

  13 oktober, 13.30u / Jonker Emilelaan 4, Laren
€/i : €15,-; leden Nolano €10,- / T 06 414 435 60, www.nolano.nl

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

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

Landgoed De Wiersse - NOLANO
Bezoek aan de prach� ge historische tuinen in herfs� ooi. 

  24 oktober 10.30 uur / Wiersserallee 9, Vorden
€/i : €7,50; leden Nolano €5,- / T 06 414 435 60, www.nolano.nl

CREATIEF
Cursus wol vilten – Atelier Miriam Verbeek
10 lessen met diverse vil� echnieken en inspirerende opdrachten. 
Proefl essen op 30 sept. en 1 okt. 

  vanaf 8 oktober / Tadamasingel 51, Zutphen
€/i : €300,- (leden NOLANO €275,-) / miriamverbeek1@hotmail.
com / T 0575-515748/ www.miriamverbeek.nl

Macramé – Luster / NOLANO
Maak een plantenhanger met deze eeuwenoude en nog steeds 
populaire techniek.

  12 oktober, 10.00-12.30u / Marsweg 115-1
€/i : €15,-; leden Nolano €10,- / T 06 414 435 60, www.nolano.nl

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 Carel-
senstraat 32
€/i : €325,- / Aanmelden: www.werkplaatsstap.nl / T 06 418 145 96

Schilderlessen – Hemmechien U� es-Knip 
In acht lessen zet je een abstracte voorstelling op en werkt die 
onder professionele begeleiding verder uit. 

  maandagmiddag vanaf okt./ Atelier Indenhof, Achterhoven 86
€/i : €20,- per les / u� esknip@hetnet.nl / T 0575 516821

SPORTIEF
Pilates - Inzicht in Jezelf
Rus� ge mat-oefeningen voor kracht in buik-rug-benen. Aandacht, 
ontspanning en vooral plezier.

  op maandag vanaf 4 okt., 9.30-10.30 uur / Paulus Po� er-
straat 12d 
€/i : €10,- per les (proefl es mogelijk) / m.dames@yahoo.com / 
T 0575 224067

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

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

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

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

KENNIS
Wandeling Joods Zutphen - NOLANO
Een wandeling door de binnenstad waarin verteld wordt over de 
turbulente geschiedenis van de Joodse gemeenschap.

  11 en 20 oktober / 13.30-16.00 uur
€/i : €7,50; leden NOLANO €5,- / Aanmelden: T 06 414 435 60, 
www.nolano.nl

ONTSPANNING
Joppe-Wandeling – NOLANO
Wandeling door de bosrijke omgeving van Joppe olv een natuur-
gids met koffi  e/thee in de Zevensprong.

  6 okt., 9.30 uur en 15 okt., 13.30 uur
€/i : € 7,50; leden Nolano € 5,- / T 06 414 435 60, www.nolano.nl

ZINGEVING EN GEZONDHEID
Milde Yoga & Ontspanning - Yoga by Joyce
Thuiszijn in jezelf door aandacht voor lichaam en geest. Ervaar meer 
ruimte en innerlijke rust voor een beter humeur en slaapritme.

  op woensdag 19.00-20.15 uur/ Yogacentrum BaraN53, 
Nieuwstad 45a
€/i : Proefl es €10,- / info@joycelakwijk.nl, T 06 – 122 198 97

Levensverhalen – NOLANO
Marianne Vreeburg vertelt over haar reislus� ge leven naar verre 
landen en haar werk in ontwikkelingslanden.

  10 oktober / 14.30-16.00 uur / Proefl okalen, Vispoortplein 16
€/i : €4,-; leden NOLANO €2,- / Aanmelden: T 06 414 435 60, 
www.nolano.nl

Hatha en Zachte Hatha Yoga - Hartekracht Yoga
Terug naar onze ontspannen natuur door eenvoudige yoga oefe-
ningen, ademoefeningen en mindfulness. 

  di, wo, do om 9.00 en 10.30 uur / Paulus Po� erstraat 12d 
€/i : €9,50 - €10,50 per les / info@hartekrachtyoga.nl, 
T 06 29 30 22 50

TAIJIWUQIGONG
Taijiwuxigong (TW) is een 
Chinese bewegingsleer, 
speciaal ontwikkeld voor 
senioren. Door condi� o-
nering in het dagelijkse 
bestaan lopen mensen 
allerlei lichamelijke blok-
kades op, zoals s� j� eid. 
TW leert je je lichaam 
weer soepeler te maken 
zonder dat daarbij veel 
spierkracht nodig is.
Bij TW maken we gebruik van de lichaamseigen 
kracht. De oefeningen die we doen, helpen je om 
die kracht te kunnen gebruiken. Met een � ental 
eenvoudige oefeningen breng je je lichaam zodanig 
in beweging dat onderliggende problemen worden 
aangepakt.
Omdat de bewegingen � jdens het oefenen natuur-
lijk en totaal zijn, kunnen ze allerlei klachten ver-
helpen. Denk daarbij aan klachten die zijn ontstaan 
door langdurig slechte houdingen aan te nemen. 
Door het gebruik van onze lichaamseigen kracht 
krijgen zenuwen en bloedvaten weer ruimte, zodat 
je je na de les weer fi t en uitgerust voelt.
Kom gerust op een proefl es om te ervaren of dit wat 
voor je is.

Taijiwuqigong, elke woensdag van 18:30 -20:00 uur
Loca� e: Hartekracht Yoga, Paulus Po� erstraat 12d
Kosten: €50,- per maand; proefl es €10,-.
Info en aanmelden: Peter van Eer; T 0575 545 972; 
kahrentoby@gmail.com 

Voor € 5,- per maand ben je lid van 
NOLANO t/m december 2021.
Meld je aan via www.nolano.nl, 
info@nolano.nl, T 06 414 435 60.

MAAK 
KENNIS 

MET 
NOLANO

 

Deze pagina 
wordt mede 
mogelijk ge-
maakt door:

 

MUSEUM BOER KIP

Kunst en nostalgie in het leukste museum van Zut-
phen, 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, zo-
als 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!

v o o r  l o k a l e  i n i t i a t i e v e n

Stads
Onderneming
Zutphen

SCHRIJFWORKSHOP MIJN LEVENSLOT
Vraag je je wel eens af: waar gaat 
het nou eigenlijk om in mijn le-
ven? Dan ben je van harte welkom 
om, al schrijvende, een hele dag 
op onderzoek uit te gaan met bio-
grafi sch schrijver Jolien Wilmar. 

Aan de hand van concrete schrijf-
oefeningen, zoeken we naar ant-
woorden op vragen als: wat doe ik 
ertoe in dit leven? Wat drij�  mij? 

Welke bewuste keuzes heb ik ge-
maakt? En wat wil ik leren/ervaren 
in de toekomst? Deze dag wordt 
georganiseerd door S� ch� ng We-
derzijds.

2 oktober, 10.30 - 16.30 uur / 30 
euro / Badhuisweg 27, Zutphen / 
Aanmelden: wilmar@hetlevens-
verhaal.com / T 06-17130896 / 
www.hetlevensverhaal.com


