
EEN MOOI AANBOD
Mist u het contact met anderen, een goed gesprek, iets samen 
doen? NOLANO hee�  vrijwilligers die graag iets betekenen voor 
hun stadsgenoten. Juist nu veel mensen op zichzelf teruggeworpen 
zijn. Onze vrijwilligers bieden een luisterend oor, geven échte indi-
viduele aandacht en denken met u mee. Eén-op-één ontmoe� ngen 
bij u thuis of � jdens een wandeling of op een bankje met gepaste 
afstand. Maar ook telefonisch of met videobellen als u dat pre�  ger 
vindt. Neem contact op met onze coördinator Dederiek Daum via 
06 - 306 237 94 of dederiek@nolano.nl. Het kost u niets en u krijgt 
er veel voor terug.

60 PLUS IN ACTIE
Langzaam aan weer wat ac� viteiten voor 60-plussers. Corona-proof georganiseerd 
maar uiteraard wel onder het voorbehoud dat de maatregelen het toestaan. 
Hou je goed en blijf gezond!

VACATURES AUTOMAATJE
AutoMaatje is de vervoersdienst 
voor mensen die minder mobiel 
zijn. Ruim 70 vrijwillige chauff eurs 
rijden dagelijks gemiddeld 15 ri� en. 
Bijna 500 stadsgenoten maakten al 
gebruik van AutoMaatje. 

Telefonist/Ritplanner 
Een team van vijf vrijwilligers beantwoordt de telefoon en plant 
de ri� en. Binnen het team is een vacature voor 6 uur per week. 
Vereisten: vriendelijk aan de telefoon en handig op de pc.
Huisbezoeker
Elke nieuwe deelnemer aan AutoMaatje wordt thuis bezocht 
voor kennismaking en nadere informa� e. Vanwege de grote groei 
van het aantal deelnemers wordt het team uitgebreid. 

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

ACTIVITEITENPROGRAMMA
KUNST EN CULTUUR
Landgoed De Wiersse - NOLANO
Bezoek aan de betoverende tuinen in lente-tooi met 
heemplanten, varens, rododendrons, fonteinen en beelden.

20 mei / 10.30-13.00u / Wiersserallee 9, Vorden  
(www.dewiersse.com)
€/i : € 7,-; leden NOLANO € 5,- / T 06 414 435 60    
info@nolano.nl / www.nolano.nl

Beeldentuin Mariënheem - NOLANO
Bezoek aan de prach� g aangelegd 3 hectare grote tuin  
met beelden en sculpturen van vele kunstenaars.

10 juni / 10.30-13.00u / Nijverdalseweg 20, Mariënheem
€/i : € 7,-; leden NOLANO € 5,- / T 06 414 435 60    
info@nolano.nl / www.nolano.nl

CREATIEF
Viltworkshop - Atelier Miriam Verbeek
Gezellige middag vilten en met een mooi werkstuk   
naar huis. Bijv. sjaal, kussen, boekomslag, vaas 

29 mei / 12.30-17.30 uur / Tadamasingel 51   
www.miriamverbeek.nl
€/i : € 55,- / miriamverbeek1@hotmail.com   
T 0575 - 515748 

De IJssel als inspira� ebron -    
Atelier Carien Engelhard
Een workshop van 2½ dag met tekenen en diverse 
technieken. Open kijken in een inspirerende, aardige sfeer.

25, 26 en 27 juni / Kuiperstraat 78 en de IJsselkade
€/i : € 235,- / T 06 161 360 11     
carienengelhard@gmail.com / www.carienengelhard.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

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

VOOR 
ELK WAT 
WILS!

Voor € 5,- per maand 
ben je lid van NOLANO 
t/m december 2021.

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

MAAK 
KENNIS 

MET 
NOLANO


