Eesti parim mittetulundusühing 2001
Kullakallis VENÜlane,
olemegi üheskoos elurõõmsalt jõudnud värviküllasesse sügisesse. Oktoober toob endaga kaasa palju
toredaid ettevõtmisi, aga ka rahvusvahelise eakate päeva kohe kuu esimesel päeval ja meie oma
ühingu sünnipäeva. Tegemist, uudistamist ja kaasalöömist jätkub kõigile neile, kes ei jäta oma
argipäeva teiste hooleks, vaid tahavad ise oma eluolu kujundamisel kaasa rääkida. VENÜ on olnud
nüüd juba kakskümmend kuus aastat mitme tuhande inimese truuks kaasteeliseks ja küllap ka
elukestva õppe kooliks. Uus hooaeg oleneb nagu kõik eelmisedki ikka meist endist, seega ärme raiska
aega hoovõtule, vaid läheme juba 1. oktoobril traditsioonilisele matkale uudistama uut Tondiraba parki
ning lööme käed külge nii majasisestel puhastustöödel kui ka lehtede riisumisel meie parkaias. Järgnev
kuukava pakub muudki huvitavat ja haaravat.
Kosutavat ajatäitmist meist igaühele!
Südamlikult VENÜ juhatuse nimel
Teie Heino Hankewitz

Reedel, 1. oktoobril kell 11.00
toimub traditsiooniline rahvusvahelisele eakate päevale pühendatud matk,
läheme avastama uut Tondiraba parki Lasnamäel
(eelregistreerimisega, kohtumispaik Tondiraba jäähalli ees parkimisplatsil).
Esmaspäeval, 4. oktoobril kell 13.00
avame meie kauaaegse tegusa liikme Silvia Korbi maalinäituse.
Teisipäeval, 5. oktoobril
kell 12.00
saavad kokku meie tugiisikud Pille Juusti eestvedamisel.
kell 14.00
räägime koos Sotsiaalkindlustusameti töötajatega
hooldusperedest ja asendushooldusest (eelregistreerimisega).
Laupäeval, 9. oktoobril kell 11.00
ootame liikmeid sügisestele koristustöödele nii maja sees kui ka väljas.
Esmaspäeval, 11. oktoobril kell 14.00
tähistame suures saalis VENÜ 26. sünnipäeva. Sööme koos kooki, joome teed ja kohvi,
meenutame endisi aegu, räägime tulevikustki (eelregistreerimisega).
Neljapäeval, 14. oktoobril kell 12.00
kutsub Anu Noot oma huvirühma
töötoa „Tervislikult elamise teed ja viisid“ uuele koosolekule.
Esmaspäeval, 18. oktoobril kell 14.00
tutvustab meie tegus liige Juhan Tomson suguvõsa uurimise tagamaid
ja julgustab meid tegema esimesi samme.
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Kolmapäeval, 20. oktoobril kell 14.00
on meie perel külas paljudele meist tuntud Vikerraadio hommikusaate juht, mitmete raamatute
autor ja muusik Märt Treier.
Reedel, 22. oktoobril kell 14.30
viib Liilia-Maini Pihlak meid ringkäigule Raadiomajja (eelregistreerimisega).
Laupäeval, 23. oktoobril kell 12.00
kutsub Jaak Ruus meid taas filmimatkale. Reisime seekord Euroopas.
Kersti Andresonil on varuks ka üks põnev üllatusfilm.
Esmaspäeval, 25. oktoobril
viib buss huvilised Mukri rappa kuldset sügist avastama (eelregistreerimisega).
Kolmapäeval, 27. oktoobril kell 13.00
viib Aime Makke meid Mikkeli muuseumisse uudistama noore Jüri Arraku loomingut
(eelregistreerimisega)
Laupäeval, 30. oktoobril kell 12.00
tervitame oma juuli-, augusti-, septembri- ja oktoobrikuu sünnipäevalapsi, aga ka kõiki teisi
muusikanautijaid. Seekord saame kuulata maailmameister Matz Topkini ema Merje Partsi laulu ja
tädi Malvi Lõhmuse viiulimängu. Klaverisaatja Tiiu Jürma.
RINGID ja TOIMKONNAD
Ülevaated meie huviringidest ja toimkondadest asuvad garderoobi teadetetahvlil.
Ringide tegevust koordineerivad juhatuse liikmed REET VÕRK ja ENE-REET ALBER
(võimlemisringid), toimkondadel hoiab silma peal juhatuse liige AIME MAKKE.
NÕUSTAMINE
Terapeut MARIKA SIIMON nõustab eelkokkuleppel (kontakt telefonitsi).
Dr TIIU VAASNA mõõdab vererõhku esmaspäeviti kl 11.00 – 13.00.
Proviisor IIVI KANN nõustab ravimite tarbimise teemal (kontakt telefonitsi).
VIIVI HALLIK jagab nõu seoses SOS-teenistusega vastavalt eelnevale kokkuleppele.
LIILIA MAINI PIHLAK kohtub reisihuvilistega esmaspäeval, 11.okt. kell 12.00-13.00.
Psühhoterapeut HELENA BERGMAN nõustab kokkuleppel (kontakt telefonitsi)
NÄITUSED
2. KORRUSE GALERIIS
saame alates 4. okt. nautida Silvia Korbi maale.
KÄSITÖÖTOAS
kestab meie käsitöömeistrite loomingu näitusmüük.
NB!
KOHVITUBA on avatud iga päev kell 10.00 - 17.00.
(müügil küpsetised,võileivad, jäätis, kohv, tee, mahl).
SÖÖGITUBA on sööjate päralt esmaspäevast reedeni kella 12.00 – 14.00.
RAAMATUKOGUS saab kõikidel nädalapäevadel uudistada ajalehti ja ajakirju,
lugeda ja laenutada raamatuid.
TEADMISEKS!
Täpsemat teavet üritustest, võimalikest muudatustest kavas,
toimkondade ja ringide kooskäimistest saab teadetetahvlilt ja perenaistelt.
Julgesti võib pöörduda ka juhatuse liikmete poole.
Vastavalt üleriigilistele nõuetele tuleb majja sisenemisel esitada valvelauas
koroona vastu vaktsineerimise tõend või kanda maski.
Meie majas käiakse endiselt vahetusjalatsites ja
toajalanõud on palutud igaühel koju kaasa võtta.

Vedelema jäänud jalatsid kuuluvad koristuspäeval kõrvaldamisele.
Kohale on jõudnud taas uus kogus värsket mett
meie oma teada-tuntud Lääne-Viru mesinikult.
Teavet mee kohta saab perenaistelt ja raamatukogu toimkonnalt.

