
 

60 PLUS IN ACTIE
ACTIVITEITENPROGRAMMA

Deze pagina wordt mede 
mogelijk gemaakt door:

VOOR 
ELK WAT 
WILS!

Gelukkig, de harde lockdown is voorbij! We blijven wel voorzich� g, maar er kan weer veel 
meer. NOLANO hee�  volop ac� viteiten klaar staan voor 60-plussers. Het overzicht vind je in 
het onderstaande Ac� viteitenprogramma en op www.nolano.nl. Op naar een mooie zomer!

KUNST EN CULTUUR
Zilver voor Iedereen – Museum Zutphen/NOLANO
Geniet van de schi� erende schoonheid van oud en nieuw zilver 
van 21 Nederlandse zilversmeden.

23 en 25 juni / 10.30-12.30u / ‘s Gravenhof 4
€/i : € 9,- ; leden NOLANO € 5,- / Aanmelden: T 06 414 435 60, 
www.nolano.nl

Open ateliers - Proefl okalen
Kom kijken in de ateliers van Proefl okalen. Ontmoet de kunstenaars, 
geniet van de diversiteit en er is kunst te koop.

27 juni / 12.00-17.00u / Vispoortplein 16
€/i : gra� s / www.proefl okalen.com

A-Quadraat / NOLANO i.s.m. Kunst en Meer
Bezoek aan galerie en beeldentuin in het prach� ge coulisselandschap. 
Met werken van kunstenaars uit binnen- en buitenland. 

29 juni / 10.30-12.30 uur / Mosselseweg 12, Vorden
€/i : € 10,-; leden Nolano € 5,- / Aanmelden: T 06 414 435 60, 
www.nolano.nl 

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

16 juli, 10.00u en 19 juli, 19.00u / Rozengracht 3
€/i : € 10,-; leden Nolano € 5,- / Aanmelden: T 06 414 435 60, 
www.nolano.nl

CREATIEF
Keramiek beschilderen – Puur Glazuur/NOLANO
Beschilder met uitdagende technieken een tegel, bord, schaal of 
zelfs een heel servies. Daarna a� akken in de oven.

5 juli, 13.30 - 16.00u/ Proefl okalen, Vispoortplein 16
€/i : € 27,50,-; leden Nolano € 20,- / Aanmelden: T 06 414 435 60, 
www.nolano.nl

Cursus Boetseren/Keramiek - Atelier de Vorm
Vormen maken met klei, zoals gestaltes, hoofden of schalen, kopjes. 
Experimenteer met decora� e technieken, glazuren en engobes. 

iedere maandag van 9.30-12.00u / Stokebrand 205
€/i : € 16,- per keer / T 06 250 822 85 / inotschaele@gmail.com / 
www.atelierdevorm.nl

Workshop Kaarten maken – Luster / NOLANO
Stuur eens een zelfgemaakt kaartje! Met diverse materialen maak 
je 8 prach� ge kaarten.

22 juni, 10.00 – 12.15u / Marsweg 115-1
€/i : € 10,-; leden Nolano € 7,50 / Aanmelden: T 06 414 435 60, 
www.nolano.nl

SPORTIEF
Pareltjes van Zutphen - Kokkerellen op Loca� e
Wandel- of fi etsroute langs mooie plekjes, bijzondere mensen en 
leuke winkels. Natuur, steegjes, ho� es en bijzondere kunst!

19 juni, start 9.30 -10.30u of 12.30-13.30u / Rijksstraatweg 100
€/i : € 10,- / Aanmelden: www.kokkerellenoploca� e.nl/pareltjes-
-van-zutphen, T 06 10399175

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

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

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

ONTSPANNING
De slag om de Schelde – Cinemajes� c / NOLANO
Een cruciale slag in WO II gefi lmd vanuit het perspec� ef van drie 
verschillende personen. He� ig en spectaculair.

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

Brouwerij Markebier – NOLANO
Presenta� e over ambachtelijk bierbrouwen met rondleiding, 
proeverij en verrassingsac� viteit. Voor de lie� ebber.

18 juni / 14.30-16.30u / Kazerneplein 6, Eefde
€/i : € 15,-; leden NOLANO € 10,- / Aanmelden: 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.

12 juli / 20.00-22.00u / Sterrenwacht Phoenix, Ampsenseweg 10, 
Lochem
€/i : € 5,-; leden NOLANO gra� s / Aanmelden: T 06 414 435 60, 
www.nolano.nl

ZINGEVING EN GEZONDHEID
Hatha en Zachte Hatha Yoga - Hartekracht Yoga
Terug naar je ontspannen natuur. Hatha is krach� g, gericht op 
souplesse. Zachte Hatha benadrukt diepe ontspanning, verbinding 
en herstel. 

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

SAMEN ETEN
Eetcafé – ’t Warnshuus
Kom weer lekker eten bij het Eetcafé! Een voedzame maal� jd in 
pre�  g gezelschap, bereid door vrijwillige koks.

elke donderdag vanaf 1 juli, 17.00u / ’t Warnshuus, Dreiumme 43
€/i : € 7,00 / Aanmelden: T 0575-522796, coordinator@warnshuus.nl

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

Galerie Atelier Anne vOn Drehle
Het thema van Anne’s schilderijen is mensen 
die elkaar ontmoeten. Toff e mensen, een leuk 
vriendinnenclubje, moeder en dochter of collega’s 
die ook eens een meningsverschil met elkaar hebben. 
Haar schilderen is een geboorteproces. Alles is nog 
open en gaandeweg worden mensfi guren geboren. 
Het beeld ontstaat op het schilderdoek.
Tijdens het Landelijk Atelierweekend op 26 en 27 
juni staan de deuren van het atelier voor u open. U 
bent van harte welkom!

Anne von Drehle 
Zutphen 
Emmerikseweg 17, 
7227 DG Toldijk
info@annevondrehle.nl 
T 06 465 246 63
www.annevondrehle.nl

EXPO ATELIER GRAND ELAN 
Annie Elissen is bekend van 
haar koeien- en kippenschil-
derijen. Zij hee�  haar grenzen 
nu danig verlegd. Inspira� e 
uit “de alledaagse schoon-
heid” maar ook oude mees-
ters in een nieuw, modern 
jasje gestoken. In haar atelier 
beschildert ze porselein, glas 
en lampenkappen en ze gee�  
ook cursussen en workshops. 
Tijdens het Landelijk Atelier-
weekend op 26 en 27 juni is 

het atelier geopend van 11.00 tot 17.00 uur. Daar-
naast welkom op afspraak of kom gewoon aan.

Atelier Grand Elan - Zegerijstraat 7a, Brummen
Annie Elissen-Groot Tjooi� nk, T 06 508 806 39, www.
annie.elissen.com,www.landelijkatelierweekend.nl 

ATELIER HENRY DIJKHOFF

Henry Dijkhoff  is portretschilder met een geheel ei-
gen, kleurrijke s� jl. Hij schildert graag met olieverf 
op paneel. Zijn schilderkunst is een zoektocht naar 
spannende en kleurrijke composi� es die een tem-
peramentvolle sfeer creëren en warme emo� es op-
roepen. Henry: “Mijn inspira� e haal ik uit lich� nval 
in combina� e met schaduw en kleur en uit verha-
len. Ik zoek naar het unieke in een persoon: een uit-
drukking, verschijning, gebaar of blik. Zo hee�  ieder 
schilderij een verhaal.”. 
Tijdens het Landelijk Atelierweekend op 26 en 27 
juni ben je van harte welkom om zijn recentste wer-
ken te bezich� gen. Hij legt uit hoe hij te werk gaat 
en vertelt je de verhalen achter zijn schilderijen. 
Henry schildert ook portre� en in opdracht. Een ex-
clusief cadeau aan jezelf of ter gelegenheid van bij-
voorbeeld een bruilo� , jubileum of kroonjaar. In zijn 
atelier bespreekt hij uw wensen en zijn werkwijze. 
Naast schilderen gee�  Henry de cursus Alla Prima 
Portretschilderen. Tijdens het Atelierweekend is in 
zijn atelier informa� e over deze cursus beschikbaar.

Atelier Henry Dijkhoff  
Marsweg 115-1J Zutphen,
geopend 26 en 27 juni, 10.00-17.00 uur
www.telic-art.nl, h.dijkhoff @telic-art.nl, 
T 06 234 559 20

ATELIER GALERIE INDENHOF
Hemmechien Knip (1939, 
Midwolda) maakt grote 
schilderijen, olieverf op 
doek. Abstrac� es met 
een fi gura� ef element. 
Gevonden composi� es 
worden tot één geheel 
gemaakt. Hemmechien: 
“Ik ben vooral gefasci-
neerd door het mate-
riaal waarmee ik werk. 
De verf, de huid van het 
doek en hoe het één op het ander inwerkt en re-
ageert. Er gebeurt van alles op het doek. De verf 
krijgt alle kans, er wordt ingegrepen, doorgewerkt 
soms op grillige verfsporen.”
Hemmechien experimenteert en de fi guurlijke 
elementen en vormen die dan naar voren komen 
werkt ze uit. Haar werk roept constant verwonde-
ring op door de veelzijdigheid ervan. Soms is het in-
getogen-strak, zelfs mys� ek, dan weer uitbundig en 
kleurrijk. In die uitbars� ng van kleuren én de sterke 
composi� es herken je onmiddellijk een grote schil-
derkuns� ge zeggingskracht. 
Tijdens de Landelijke Atelierdagen op 26 en 27 juni 
is Indenhof geopend van 11.00–17.00 uur. Achterin 
de prach� ge grote tuin ligt het zomeratelier en in 
huis zijn kleurrijke abstrac� es en portre� en te zien.

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


