
ACTIVERENDE GESPREKKEN
Ontmoe� ngen zijn niet 
voor iedereen vanzelfspre-
kend. Zeker in deze � jd. 
Soms heb je wat hulp no-
dig. NOLANO hee�  ervaren 
vrijwilligers die een luisterend oor bieden 
en samen met jou kijken wat er nodig is 
om in contact met anderen te blijven of 
te komen. Meer info: Dederiek Daum, 
dederiek@nolano.nl, T 06 306 237 94.

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!

NOLANO MANNENCLUB
NOLANO is de 
ontmoetings-
vereniging voor 
60-plussers. Ie-
dereen is wel-
kom, mannen 
en vrouwen Maar mannen willen zo 
nu en dan ook wel eens onder elkaar 
zijn. Daarom start NOLANO een man-
nenclub. Mannen die samen man-
nendingen doen en praten over wat 
mannen bezig houdt. Ben je 60+, man 
en spreekt dit je aan? Wordt lid van 
NOLANO voor slechts €5,- per maand. 
Meer info: info@nolano.nl of T 06 
414 435 60. Voor de goede orde. Ook 
vrouwen zijn welkom bij NOLANO en 
we blijven ontmoe� ngen organiseren 
voor man én vrouw!

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

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

De Overtuin - NOLANO
Bezoek aan de historische tuin met rijke  
s� nzenfl ora en schilderijen van Carla Nederbragt. 
Met koffi  e/thee en krentenbrood.

 29 april 10.15 uur / Molenstraat 6, Warnsveld
€/i :  € 7,-; leden NOLANO € 5,- / T 06 414 435 60  
info@nolano.nl / www.nolano.nl

CREATIEF
Online viltcursus – Atelier Miriam 
Verbeek
Aan de slag met diverse vil� echnieken.  
Duidelijke uitleg via fi lmpjes en naslagwerk.  
In je eigen tempo en eigen � jd.

 iedere eerste van de maand /   
www.miriamverbeek.nl
€/i :  miriamverbeek1@hotmail.com /   
T 0575-515748 / www.miriamverbeek.nl

Workshop Powertex – Luster / 
NOLANO
Een vogeltje van klei boetseren met Powertex Stone 
Art en kleuren met pigmenten van Powertex.

 18 mei, 10.00 – 12.15u / Marsweg 115-1
€/i :  € 17,50,-; leden Nolano €12,50 / 
T 06 414 435 60 /www.nolano.nl 

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

ACTIEF
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 40488844 / www.tangolibre.nl

ZINGEVING EN GEZONDHEID
Levensverhalen – NOLANO
Purnima Zweers vertelt over haar leven in India en 
de geestelijke inspira� e en de innerlijke rijkdom 
die het haar bracht.

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

VOOR 
ELK WAT 
WILS!

Voor € 5,- per maand 
ben je lid van NOLANO 
tot en met juni 2021.

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

MAAK 
KENNIS 

MET 
NOLANO


