
60 PLUS IN ACTIE
ACTIVITEITENPROGRAMMA

VOOR 
ELK WAT 
WILS!

Ontmoe� ngsvereniging NOLANO presenteert weer leuke ac� viteiten voor 60-plussers. 
Trek erop uit!

KUNST EN CULTUUR
Museum STAAL – NOLANO / Kunst en Meer
Beleef Staring en de Achterhoek en tekeningen van Rien Poort-
vliet, thema ‘de hond’. Inclusief lunch.

  13 aug, 10.30u /  Dorpsstraat 39, Almen
€/i : €15,-; leden Nolano €10,- / T 06 414 435 60, www.nolano.nl

Poëziewandeling Ida Gerhardt – Wandelpoëzie/
NOLANO
Nelleke van Keulen neemt je mee op een wandeling door binnen-
stad Zutphen met gedichten van Ida Gerhardt. Inclusief drankje.

  31 aug, 19.00u /  Rozengracht 3
€/i : €15,-; leden Nolano €10,- / T 06 414 435 60, www.nolano.nl

IJssel� jd – NOLANO / Kunst en Meer
Tentoonstelling van prach� ge foto- en fi lm beelden van de IJssel 
met presenta� e door de kunstenaars. Inclusief lunch.

  18, 19 aug., 10.30u /  Museum Zutphen, ‘s Gravenhof 4
€/i : €10,-; leden Nolano €5,- / T 06 414 435 60, www.nolano.nl

CREATIEF
Workshop Hout brand tekenen – Luster / NOLANO
Met een speciale bout brand je een tekening of patroon op een 
plank, blok, kistje of schijf. Reukloos en veilig.

  17 aug, 10.00-12.00u /  Marsweg 115-1
€/i : €15,-; leden Nolano €10,- / T 06 414 435 60, www.nolano.nl

Cursus Levensverhalen schrijven - Werkplaats STAP
Al schrijvend je levensloop verkennen van je geboorte tot nu. 
Veel herinneringen komen terug. Via thema’s en opdrachten 
maak je een levensboek.

  vanaf 24 sept., 7 keer vrijdag 9.30 – 12.00u /  Proefl okalen, 
Vispoortplein 16
€/i : €225,- / Aanmelden: www.werkplaatsstap.nl / T 06 418 145 96

SPORTIEF
Wandeling Gorsselse Heide – NOLANO
Wandeling over de bloeiende purperen hei olv een natuurgids.

  6 aug, 10.00u en 17 aug, 19.00u 
€/i : €5,-; leden Nolano €2,50 / T 06 414 435 60, www.nolano.nl

30 minuten sporten voor vrouwen - Curves Zutphen
Vitaler, gezonder en krach� ger in 30 minuten. Probeer nu 30 da-
gen 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

ONTSPANNING
Blackbird – Cinemajes� c / NOLANO
Familiedrama rondom een moeder die terminaal is en waarin de 
rela� e met en tussen de dochters centraal staat.

  29 juli / 14.00-16.00 uur /  Dreef 8
€/i : €9,-; leden Nolano €5,- / 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.

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

ZINGEVING EN GEZONDHEID
Proefavond Biografi e onderzoek - Werkplaats STAP
Kennismaking met biografi eonderzoek. Maak je levensthema’s, 
rode draden en verbanden helder.

  3 sept., 19.30uur /  Middenhuis, Fie Carelsenstraat 32
€/i : eigen bijdrage / www.werkplaatsstap.nl / T 06 418 145 96

DE ONDER WATER KAMER
Een kunstkamer met werk over Tij, Tijd en Tijdelijk-
heid, thema van de IJsselbiënnale. Wekelijks wisse-
lend werk van Zutphense kunstenaars. Een loca� e 
vol verrassingen; schilderijen, foto’s, keramiek en 
meer. Ook crea� eve ac� viteiten voor jong en oud, 
waaronder een klankwandeling (30 /31 juli), een 
dichtworkshop, schilderen langs de IJssel en een 
water-concert. Of kom nostalgisch Huiskamer-hen-
gelen naar kunstcadeautjes.

De Onder Water Kamer, IJsselkade 26, 
www.kunstzutphen.nl
Tot en met 29 augustus van 11.00 - 17.00 uur 
(maandags gesloten).

Met anderen iets ondernemen en nieuwe mensen 
ontmoeten? NOLANO is de ontmoe� ngsvereniging 
voor 60-plussers met al meer dan 160 leden. 
Leuke ac� viteiten tegen een aantrekkelij-
ke kor� ng. 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


