
NOLANO
Ontmoetingen zijn de basis voor een goed sociaal leven. 
In de ontmoeting kunnen mensen elkaar zien en een 
band krijgen. Zo kan elke ontmoeting een verrijking zijn. 
Daarom is in augustus 2020 NOLANO (Nog lang niet 
oud) opgericht. Een naam met een knipoog. NOLANO is 
uitnodigend, gastvrij, toegankelijk, vriendelijk en loyaal. 
Voor een zinvol en plezierig leven.

VOOR WIE
NOLANO is er voor iedere 60-plusser die zijn/haar leven 
willen verrijken met ontmoetingen. Voor als je pas nieuw 
bent in Zutphen en bijna niemand kent. Of als  je er alleen 
voor staat omdat je geen partner (meer) hebt. Of gewoon,  
als je toe bent aan een nieuwe kennissenkring. Met NOLANO 
word je leven een beetje aangenamer. Zo brengen we de 
sociale samenhang weer wat terug in de samenleving.

ACTIVITEITEN
NOLANO organiseert veel gevarieerde activiteiten waarbij 
plezier en ontmoeting centraal staan. Van museumbezoek 
tot samen eten, van stadswandeling tot actuele films, 
van creatieve workshops tot muziekuitvoeringen. Op de 
achterzijde staat een greep uit ons voorjaarsprogramma. 
Het actuele programma vind je op www.nolano.nl en op 
de pagina ’60 plus in actie’ die tweewekelijks in Weekblad 
Contact verschijnt.
Bij NOLANO geniet je van leuke activiteiten en kun je 
zelf ook actief zijn in het organiseren. Zo maken de leden 
samen een levendige vereniging. In 2022  hopen we een 
sfeervol verenigingsgebouw te betrekken waar je elke dag 
welkom bent. Tot die tijd organiseren we bijeenkomsten 
op gastlocaties zoals de Marspoortgalerie, Dat Bolwerck 
en Proeflokalen. 

COMMUNICATIE
Op www.nolano.nl lees je alles over 
NOLANO. Voor leden is er een email 
informatieservice en een digitaal 
prikbord waarop je iets kunt vragen of 
aanbieden aan andere leden.
Niet digitaal vaardig? Geen probleem. 
Je krijgt dan telefonisch alle nieuwtjes 
door en het activiteitenprogramma in 
je brievenbus. Tweewekelijks staan alle 
activiteiten ook op de pagina ‘60 plus in 
actie’ in Weekblad Contact.

Doe jezelf een plezier en word 
lid van NOLANO!

LID WORDEN
Momenteel (februari 2022) heeft 
NOLANO  220  leden uit Zutphen, 
Warnsveld en omgeving. Voel je welkom 
en word ook lid. De contributie is 5 euro 
per maand in 2022. Leden krijgen een 
aantrekkelijke korting bij NOLANO-
activiteiten en voorrang bij deelname. 

Lid worden doe je via  
www.nolano.nl of meld je telefonisch 
aan via T 06 414 435 60. 

VOOR EEN ZINVOL 
EN PLEZIERIG LEVEN

  info@nolano.nl  |  www.nolano.nl  |  Zutphen, Warnsveld e.o.
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UITGELICHT UIT HET VOORJAARSPROGRAMMA NOLANO 2022

KUNST EN CULTUUR

Fundatie - Zwolle
  9 maart

Bewonder de omvangrijke collectie  
beeldende kunst met o.a. Rob Scholte.

Openluchtmuseum - Ootmarsum
  7 april

Beleef het Twentse plattelandsleven van 
100 jaar geleden. 

A-Quadraat - Vorden
  18 maart

Prachtige beeldentuin in het coulissen-
landschap met kunst op hoog niveau.

CODA - Apeldoorn
  20 april

CODA inspireert met moderne beeldende 
kunst, sieraden en papierkunst.

Hallo Dinsdag
  Dinsdagochtend (even weeknrs)

Ontmoeting in Dat Bolwerck. Voor leden en 
om kennis te maken. 

Swingfeest
  6 maart, 10 april, 8 mei, 19 jun

De dj laat je heerlijk dansen op muziek van 
toen en nu. 

MUZIEK

Maandelijks zondagmiddagconcert
  20 maart - Jan Bruin

Klassieke pianowerken van o.a. Bach,  
Liszt en Brahms.

  24 april - Edouard
Zijn liedjesprogramma C’est ma route met 
Franse chansons.

  22 mei - Marise den Bakker
Gevoelige eigentijdse liedjes van deze 
Achterhoekse singer/songwriter.

CREATIEF

Atelier Luster
  15 maart - Bloemschikken

  19 april  - Porselein schilderen/stippen

  17 mei  - Powertex boetseren

  21 juni  - Zomerse dromenvanger

Teken-flow
  7, 21 maart en 4 april

Uit je gedachten door inspirerende  
tekenopdrachten.

KENNIS

Stinzenplanten - Kasteel Hackfort
  25 maart en 5 april

Wandeling met gids langs een ongekende 
variatie aan voorjaarsbloeiers.

Stadswandeling Arnhem
  29 en 31 maart

Wandeling door de historische kelders en 
het oude Handelskwartier.

GEEF  
JE OP EN  
GENIET!

Kröller Muller - Otterlo
  18 mei

Werken van Van Gogh, Monet, Picasso en 
Mondriaan. Unieke beeldentuin.

ONTSPANNING

Cinemajestic
  Elke 2e en 4e donderdag van de maand

Bekende films, speciaal voor NOLANO, 
met o.a. de laatste James Bond.

Monday monday
  Maandagmiddag (oneven weeknrs)

Ontmoeting in de Marspoortgalerie. Voor 
leden en om kennis te maken.

Kunstlezing Jeanne Bieruma Oosting
  26 april

Lezing door Anjette van de Ven over 
deze veelzijdige kunstenares.

SPORTIEF

Klootschieten
  7 maart, 8 april, 2 juni

Achterhoekse volksport! Welke team werpt 
over 3 km parcours het beste met ‘de kloot’. 

Natuurwandelingen
  17 maart, 21 april, 19 mei, 16 juni

Uitgezette groepswandeling door het 
sfeervolle Achterhoekse landschap. 

Buiten bewegen
  Elke vrijdag, 9.30 - 10.30 uur

Lekker sportief buiten bezig zijn.

ZINGEVING

Levensverhalen
  maandelijks

NOLANO-lid vertelt over zijn/haar leven.

SAMEN ETEN

Etenstijd
  23 maart, 26 april, 24 mei, 28 juni

Samen eten van zelfgemaakte gerechten 
op een leuke locatie.

Eten met Jan of Marij
  9 maart, 19 april, 10 mei, 14 juni

Schuif aan bij een verrukkelijk biologisch 
vegetarisch diner-buffet.

Alle informatie over deze en nog meer activiteiten lees je op www.nolano.nl en de 
tweewekelijkse pagina ’60 plus in actie’ in Weekblad Contact. Bij alle activiteiten 
is er drankje voor- of achteraf en soms ook een lunch. NOLANO-leden krijgen een 
aantrekkelijke korting. 

AANMELDEN DOE JE VIA 
 info@nolano.nl - T 06 414 435 60 - www.nolano.nl 

WORD LID 
VAN  

NOLANO


