
PLAATS UW ACTIVITEITEN OP 
‘60 PLUS IN ACTIE’

Organiseert uw bedrijf of organisa� e 
ac� viteiten voor 60-plussers? 

Op de tweewekelijkse pagina ’60 plus in ac� e’ 
krijgen ze met ruim 23.000 bezorgadressen 
gegarandeerd een groot bereik. 
Voor meer informa� e: 
info@nolano.nl of T 06 414 435 60. 

 

60 PLUS IN ACTIE

ACTIVITEITENPROGRAMMA

Deze pagina wordt mede 
mogelijk gemaakt door:

VOOR 
ELK WAT 
WILS!

Ac� viteiten voor 60-plussers. Ze zijn er wel maar 
niet al� jd goed te vinden. Daarom verschijnt twee-
wekelijks deze pagina met ac� viteiten die interessant 
zijn voor 60-plussers. Een ini� a� ef van NOLANO, de 
ontmoe� ngsvereniging voor 60-plussers, en Week-

blad Contact. Zo bieden we een gevarieerd overzicht 
van wat Zutphen en Warnsveld te bieden hee� . Deze 
pagina is ook te lezen op www.nolano.nl. Kijk wat je 
leuk vindt en doe voorzich� g als je erop uit gaat. 

CINEMAJESTIC 
Begin november bestond Cinemajes� c 12 jaar. Feest 
was het echter niet. Bioscopen moesten twee we-
ken sluiten. Geen bezoekers, geen fi lms, geen hap-
jes en drankjes in de foyer of � jdens de voorstelling. 
Gelukkig draait alles nu weer want Cynthia Marras, 
mede-eigenaar, houdt niet van s� l zi� en. Ze blijkt 
ook zeer sociaal bewogen. “Ook in deze moeilijke 
periode is het goed om niet alleen aan jezelf te den-
ken. Onze bioscoop hee�  het nu even pi�  g, maar 
er zijn heel wat mensen die het veel moeilijker heb-
ben. Daarom ondersteunen we nog steeds goede 
doelen zoals het kindpakket van de gemeente Bron-
ckhorst, S� ch� ng Wie Goed Doet Goed Ontmoet en 
basisscholen met een klein budget. We hopen er in 
de toekomst mee door te kunnen gaan”.
Om ontmoe� ngen tussen ouderen te bevorderen, 
werkt Cinemajes� c nauw samen met vereniging 
NOLANO. Een fi lmcommissie van NOLANO-leden 
programmeert maandelijks boeiende fi lms tegen 
een gereduceerd tarief. Cynthia: “We zien nu men-
sen die voor het eerst in de bioscoop komen en er-
varen hoe leuk het is om met lee� ijdsgenoten naar 
de fi lm te gaan”. 

Zo gee�  Cinemajes� c inhoud aan haar slogan: 
‘Meer dan alleen een bioscoop’.

Cinemajes� c, Dreef 8, 7202 AG Zutphen
T 0575-512085 / www.cinemajes� c.nl  

KUNST EN CULTUUR
Galerie kunst & koffi  e - Marspoort Galerie 
Met koffi  e/thee en huisgemaakte taart genieten van kunst. 
Nu met o.a. schilderijen van Joris van Spaendonck.

 woensdag t/m zondag van 9.30- 18.00 uur / Marspoortstraat 9a
€/ i : toegang gra� s / www.marspoortgalerie.nl

Kunstroute ‘Geef eens KUNSTKADO’ – Galerie S� jl
Exposi� e met kunstwerken gericht op de komende feestdagen. 
Ook bij andere ateliers en galeries in Gorssel-Eefde-Epse. 

 28&29 nov.; 19&20 dec. / 10.00-17.00u / Zutphenseweg 132, Eefde
€/ i : € 3,- i.p.v. € 6,50 / T 0575 474 280 / www.galeries� jl.nl

Online lezing Judith Koelemeijer – 
Graafschap Bilbliotheken
Judith Koelemeijer vertelt over ‘Het zwijgen van Maria Zachea’. 
Dit ‘Nederland Leest’- cadeauboek ligt voor je klaar bij de bib.

 30 november / 20.00-22.00 uur/ www.graafschapbibliotheken.nl
€/ i : gra� s / www.nederlandleest.nl

MUZIEK
Vivaldi en Bach - Appeltaartconcerten
Hoe ouder, hoe mooier: een winterwarm barokprogramma met 
muziek van Vivaldi en Bach en met appeltaart!

 17 december / 10:30 uur/ Buitensociëteit, Coehoornsingel 1
€/ i : € 7,50 / T 0575 512013 / www.hanzehof.nl  

De Blues van Dick Ka� enburg - Dat Bolwerck
Muziek en theater ihkv “75 jaar vrijheid”. Muziek die niet gehoord 
mocht worden van componisten Ka� enburg en Smit. 

 28 november om 19.00 en 20.30 uur / Zaadmarkt 112
€/ i : € 25,-  / T 06 20 43 79 79 / www.datbolwerck.nl

Alterna� ef Sinterklaasfeest / Dat Bolwerck
Een avond vol weemoed en verlangen. Tradi� onele Oost-Europese 
muziek gespeeld op duduk, kaval, fujara, balafon en handpans. 

 5 december om 20.30 uur / Zaadmarkt 112
€/ i : € 25,-  / T 06 20 43 79 79 / www.datbolwerck.nl

Kerstwandelconcert / Dat Bolwerck
Muzikale rondgang met fi losofe Imre Ploeg en blokfl uitensemble 
(Dat Bolwerck), Jeroen den Herder op cello (Elisabeth Kapel) en Jo-
hanne� e Zomer (Bibliotheek).

 27 december van 14.00 tot 16.30 uur / Zaadmarkt 112
€/ i : € 29,50  / T 06 20 43 79 79 / www.datbolwerck.nl

ONTSPANNING
Allen tegen allen – Luxor theater
Documentaire over hoe het fascisme in de jaren 30 terrein won 
in Nederland. Onmisbare docu met uniek materiaal.

 29 november / 11.00 uur / Houtmarkt 64
€/ i : € 9,50; passe-partout € 25,- / T 0575 513750 / 
www.luxorzutphen.nl 

Cunningham – Luxor theater
Documentaire over de legendarische dansvernieuwer 
Merce Cunningham. Hoe betoverend en meeslepend dans kan zijn.

 6 december / 11.00 uur / Houtmarkt 64
€/ i : € 9,50; passe-partout € 25,- / T 0575 513750 / 
www.luxorzutphen.nl 

Witches – Cinemajes� c / NOLANO
Fantasiefi lm naar het boek van Roald Dahl over heksen die kinderen 
betoveren. Zwarte humor op z’n best.

 1 december / 13.30-16.00 uur / Dreef 8
€/ i : € 6,-; leden Nolano € 3,50 / T 06 414 435 60 / www.nolano.nl 

The Singing Club – Cinemajes� c / NOLANO
Terwijl de soldaten in Afghanistan zijn, vormen hun vrouwen thuis 
een koor. Komisch drama over de vreugde van zingen in zware � jden. 

 10 december / 13.30-16.00 uur / Dreef 8
€/ i : € 6,-; leden Nolano € 3,50 / T 06 414 435 60 / www.nolano.nl 

Manon Lescaut (Royal Opera House) – Cinemajes� c 
/ NOLANO
Operafi lm waarin de studente Manon kiest voor de passie, 
maar gaat wankelen als rijkdom en luxe op haar pad komen.

 15 december / 13.30-16.00 uur / Dreef 8
€/ i : € 6,-; leden Nolano € 3,50 / T 06 414 435 60 / www.nolano.nl 

CREATIEF
Keramiek glazuren – PuurGlazuur
Keramiek beschilderen en decoreren met diverse technieken, 
kleuren en keramiekvormen om lekker te experimenteren.

 4 dec. /13.30-16.30 uur / Proefl okalen, Vispoortplein 16
€/ i : € 29,50 / info@puurglazuur.nl / T 06 301 095 49

Kerst bloemschikken – Lusterworkshops / NOLANO
Sfeervol de kerstdagen in met een Kerstkrans op schaal. 
Keus uit diverse soorten groen en decora� e materialen. 

 16 december / 10.00–12.00u en 14.00-16.00u / Marsweg 115-1
€/ i : € 22,50; leden Nolano € 17,50 / T 06 41443560 /www.nolano.nl 

KENNIS
Cursus Vijf Wijsheden (Sebo Ebbens) - Dat Bolwerck
Het Tibetaans boeddhisme kent vijf wijsheden/s� jlen. 
Een prach� ge manier om onszelf en anderen beter te leren kennen.

 2, 9, 16 feb.; 2, 9, 16, 23 mrt 2021 / 19.30-21.30u / Zaadmarkt 112
€/ i : € 120,- / T 06 20 43 79 79 / www.datbolwerck.nl

Socra� sche Gesprekstechniek - Dat Bolwerck
Leren en beoefenen van helder verwoorden, vastgeroeste overtui-
gingen onderzoeken en open staan voor nieuwe inzichten. Filosofe 
Corrie Haverkort gebruikt gesprekken van Socrates en zijn vrienden.

 dinsdagavonden 5, 12, 19, 26 jan. en 2 feb. 2021 / Zaadmarkt 112
€/ i : € 295,- / T 06 20 43 79 79 / www.datbolwerck.nl

ACTIEF
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

ZINGEVING EN GEZONDHEID
Herinneringen aan WO II – Dat Bolwerck/NOLANO
Deel je familieherinneringen uit WO II met anderen door verhalen, 
foto’s, brieven, etc.  Om bij s� l te staan en van te leren. 

 3 en 8 december / 10.00-12.00 uur / Zaadmarkt 112
€/ i : gra� s / www.nolano.nl / T 06 41443560

SAMEN ETEN
Kookworkshops - Kookstudio Beter-Koken
Culinaire kookworkshops in een Bourgondische sfeer. 
Kom met een groep lekker koken en samen opeten!

 dagelijks mogelijk na reserveren / Lage Weide 15, Warnsveld
€/ i : www.beter-koken.nl / info@beterbeter-koken.nl

ACTIVERENDE GESPREKKEN
Ontmoe� ngen zijn niet 
voor iedereen vanzelf-
sprekend. Zeker in deze 
� jd. Soms heb je wat 
hulp nodig. NOLANO 
hee�  ervaren vrijwilli-
gers die een luisterend 
oor bieden en samen 
met jou kijken wat er 
nodig is om in contact 
met anderen te blij-
ven of te komen. Meer 
info: Dederiek Daum, 
dederiek@nolano.nl, 
T 06 306 237 94
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