
 

60 PLUS IN ACTIE
ACTIVITEITENPROGRAMMA

Deze pagina wordt mede 
mogelijk gemaakt door:

VOOR 
ELK WAT 
WILS!

Gelukkig weer ac� viteiten voor 60-plussers. Zo is er met Pasen de Kunstroute Lochem. 
Corona-proof georganiseerd en onder het voorbehoud dat de maatregelen het toestaan. 

EXPOSITIE HANDGEMAAKTE KERAMIEK

Tijdens de Lochemse Kunstroute is het keramiek 
atelier van Laura Hilhorst open voor bezoek. Laat u 
verrassen door haar eigen s� jl, zichtbaar in prach� g 
gedecoreerde bloemenvazen en vazen gedecoreerd 
met toepassing van de sgraffi  totechniek. Gra� s toe-
gang.
Kunstroute Lochem, Paasweekende 3, 4 en 5 april, 
12.00 tot 17.00 uur. 
Atelier Laura Hilhorst, Verwoldseweg 41 te Laren
laura@terrako� a.nl, T 06-543 643 83, 
www.terrako� a.nl

KUNST EN CULTUUR
Exposi� e beeldhouwwerk - Hennie Pasman
Welkom bij de open-lucht exposi� e van mijn stenen beeldhouw-
werken. Deelnemer aan de Kunstroute Lochem. 

  4 en 5 april / Kopermolenring 24, Lochem
€/i : gra� s / www.henniepasmanbeelden.nl / T 06 200 021 71

Kunstexposi� e glaswerk - Louky Scheltema
Exposi� e van glaswerk in een lichte, toegankelijke galerie. Vooraf 
bellen of mailen (twee bezoekers toegestaan).

  mrt, apr dagelijks van 10.00-12.00u / Galerie te Kunst en te Keur, 
Dorpsstr. 220, Scherpenzeel 
€/i : gra� s / info@tekunstentekeur.nl / T 06-226 330 13 / 
www.loukyscheltema.com

Exposi� e schilderijen - Bauk Zwaan/Henk Vermeul
Schilderijen van landschappen, koeien, tafrelen en kleurrijk, bewe-
ging, abstract. Exposi� e binnen en buiten. 

  4 en 5 april, 12.00-17.00u / Lochemseweg 92e, Harfsen
€/i : gra� s / info@baukzwaan.nl / T 06 300 407 51 / 
www.baukzwaan.nl

Schilderkunst - Heidi’s Art
Exposi� e van verschillende schilderkunsten: abstract, dieren, por-
tre� en, o.a. met bladmetalen. Maak vooraf een afspraak. 

  4 en 5 april, 10.00-17.00u / Dillenburg 108, Lochem
€/i : gra� s / info@heidisart.nl / T 06 589 103 27/ www.heidisart.nl 

Kunstroute Lochem - Atelier Louky Scheltema
Veelzijdige kunstenaar en docent. Exposi� e van glasobjecten, bron-
zen beelden, tekeningen, schilderijen, wandkleden.

  4 en 5 april, 11.00-17.00u / Wildenborchseweg 30, Vorden 
€/i : gra� s / Scheltema@kunstwaard.nl / T 06 445 402 32 / 
www.loukyscheltema.com

Kunstroute - Tex� el- en Weefatelier De Binding
In het blokhut-atelier zijn wollen plaids, kledingstukken en (wand)
objecten te zien. Ook is er een demonstra� e van weven.

  4 en 5 april, 10:30-17:00 uur / Exelseweg 3, Laren
€/i : gra� s / debinding@kpnmail.nl / T 06 810 779 21

CREATIEF
Paas-bloemschikken - Lusterworkshops / NOLANO
Je maakt een paas-/voorjaarsstuk in een mand of schaal met allerlei 
decora� es. Mooi voor op je paastafel! 

  30 maart, 10.00–12.15u / Marsweg 115-1
€/i : €20,-; leden Nolano €15,- / T 06 414 435 60 /www.nolano.nl 

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

KENNIS
Online cursussen – Graafschap Bibliotheken
Leer online en blijf jezelf ontwikkelen! Meer dan 160 online cursus-
sen, o.a. communica� e, persoonlijke kracht, gezondheid, psycholo-
gie, digitale vaardigheden.
€/i : gra� s voor bibliotheekleden / www.graafschapbibliotheken.nl/
cursussen.html

ZINGEVING EN GEZONDHEID
Levensverhalen – NOLANO
Start van de reeks waarin NOLANO-leden het verhaal van hun leven 
vertellen. Dit keer met Wilna Breukelaar.

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

Online autobiografi sche schrijfcursus - 
Het Levensverhaal
In 7 online bijeenkomsten aantrekkelijk leren schrijven a.d.h.v. au-
tobiografi sche thema’s.
Datum en plaats: Start 1 april, 10.00-12.00u en 19.30-21.30u / 
www.hetlevensverhaal.com
€/i : € 225,- / wilmar@hetlevensverhaal.com

Meewerkochtend - 
Voedselbos Wildenborchse Bongerd 
Lekker buiten, verstand op nul, handen uit de mouwen en frisse 
neus te halen? Kom een ochtend meehelpen. 

  maandag of donderdag, 9.30- 12.30u / Wildenborchseweg 30, 
Vorden.
€/i : gra� s / loukys@delta.nl

Mindfulness training - De Tijdplaats/NOLANO
8-weekse training voor minder stress en meer rust. Leef meer ‘in 
het moment’ en gun jezelf nieuwe perspec� even.

  woensdagmiddag vanaf 31 maart / Hartekracht, P. Po� erstr. 12d, 
Zutphen. Gra� s online proefl es op 27 maart van 10.00-11.00 uur.
€/i : €180,- (leden NOLANO €160,-) / de� jdplaats@outlook.com / 
T 06 38 28 26 06

MAAK 
KENNIS 

MET 
NOLANO

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.

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 individuele 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 coördi-
nator Dederiek Daum via dederiek@nolano.nl of 
tel. 06 - 306 237 94. Het kost u niets en u krijgt er 
veel voor terug.

GLAS EN LICHT ATELIER 
Tijdens het Paas-
weekend (4 en 5 
april) tonen wij 
een nieuwe serie 
glaskunstwerken. 
Zowel binnen als 
buiten is er vol-
doende ruimte 
om de exposi� e 
veilig te bezoeken. 
We verheugen 
ons op uw komst! 
Het Glazen Labyrint op ons erf is al� jd open voor 
bezoek.

Atelier Hermine van der Does, 
Verwoldseweg 30, Laren
hermine@vanderdoesglas.com, T 0573 769030, 
www.vanderdoesglas.com

KUNSTROUTE LOCHEM
S� ch� ng Kunst Ini� a� ef Lochem (SKIL) organiseert 
ook dit jaar met Pasen (4 en 5 april) de Kunstrou-
te, maar in verband met de coronamaatregelen dit 
keer digitaal. 
Maar liefst 33 zeer getalenteerde kunstenaars doen 
mee. Een prach� ge diversiteit aan schilder- en te-
kenkunst, beeldhouwwerk, terraco� a, borduur-
werk, glaskunst, keramiek, fotografi e en tex� el-
kunst. Het volledige overzicht van alle kunstenaars 
vindt u op www.kuns� nlochem.nl   
Hun werk blij�  daar het hele jaar te zien. Enkele 
kunstenaars exposeren met Pasen ook op loca� e. 
Op onze website kunt u vinden wie waar te bezoe-
ken is. Daarvoor dient wel eerst een afspraak ge-
maakt te worden.

Informa� e over de Kunstroute: 
info@kuns� nlochem.nl en T 0573-840188.
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Deelnemende kunstenaars zijn het gehele jaar online 
te bezoeken en fysiek bezoek kan op afspraak.  
Zie hiervoor www.kunstinlochem.nl

Start 
4 & 5 april

EXPOSITIE STADSHUUS LOCHEM
Tijdens de Kunstrou-
te Lochem expose-
ren vijf kunstenaars 
in hartje Lochem. 
Jeanne� e van Faas-
sen exposeert met 
keramische beelden 
en portre� oto’s. 
Marie-José Beks haalt inspira� e uit de natuur voor 
haar schilderijen. De schilderijen van José van ’t Hek 
hebben waterspiegelingen als thema. Astrid Bak-
kum schildert met warme kleuren landschappen en 
mensen. Helene Gandolfi  toont handgeschilderde 
wandlampen en portre� en. 
Op www.kuns� nlochem.nl presenteren deze kun-
stenaars zich. Op 3, 4 en 5 april van 11.00-17.00u 
zijn hun werken corona-proof te bewonderen in 
Stadshuus Lochem, Markt 3. Gra� s toegang. Meer 
info: info@helenegandolfi .nl of T 06 246 394 90

EXPOSITIE OLIEVERFSCHILDERIJEN

Trudie de Koning is realis-
� sch fi jnschilder. Tijdens 
het paasweekend van 4 en 
5 april houdt ze een expo-
si� e, vrijblijvende bezich� -
ging en verkoop van realis-
� sche olieverfschilderijen 
waaronder s� llevens en 
portre� en van Mens en 
Dier. Gra� s toegang.

Trudie de Koning, Torenmolenlaan 104, Lochem
trudiedekoning@kpnmail.nl, T 06 551 763 14, 
www.trudiedekoning.nl


