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Elagu VENÜ ja kogu meie ettevõtlik ja elurõõmus pere ka uuel aastal!
Tervitan teid kõiki 2022. aasta puhul, soovin igaühele palju pealehakkamist,
head tervist ja nakatavat mõnu nii oma tegemistest kui ka kaaslaste nautimisest.
Üha pikenevad päevad loovad meile aina enam häid võimalusi kaasalöömiseks
ja osasaamiseks. Jääme endiselt kõigi võimaluste maaks, kus meil igaühel on
hea ja turvaline olla ja toimetada, tunda iga päev rõõmu ja armastust. Oluline on
vaid see, et oleksime ikka avatud meelega ja aldis kõike jagatavat tänuga vastu
võtma.
Jõulukuu on ulatanud näärikuule sõbralikult käe. Meie ülesandeks on uude
aastasse sujuvalt sisse elada ja teha kõike, milleta oleks meie elutee üksluine ja
kurvapoolne. VENÜ tuleb taas appi ja aitab omalt poolt seda mitmekülgselt
kujundada.
Mõnusat olemist!
Südamlikult VENÜ juhatuse nimel

Teie Heino Hankewitz

Teisipäeval, 4. jaanuaril
kell 11.00
mõnus jalutuskäik talvises vanalinnas koos Peeter Pihlakuga
(kogunemine Kunstihoone ees Vabaduse väljakul).
kell 12.00
kogunevad taas tugiisikud Pille Juustu juhtimisel
oma uue aasta esimesele kokkusaamisele.
Neljapäeval, 6. jaanuaril
kell 13.00
avame pidulikult VENÜ liikme Siiri Ristikivi maalide näituse
meie 2. korruse pildigaleriis.
kell 14.00
toovad meile külakosti meie hea sõber Ülle Ulman
koos oma õpilase kauni häälega laulja Nele Limbergiga.
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Neljapäeval, 13. jaanuaril kell 12.00
jätkab Anu Noot oma töötoaga „Tervislikult elamise teed ja viisid“.
Laupäeval, 29. jaanuaril kell 12.00
pakub maailmarändur Jaak Ruus võimalust minna taas filmimatkale –
saame üheskoos osa tartlase Rein Lepiku avastamisrõõmust.
Oodata on muidki üritusi. Jälgigem teadetetahvlit!
Tähelepanu!
Laualehe „Seenior“ järjekordne number on endiselt saadaval.
Ärge jätke end lugemisrõõmust ilma!
RINGID ja TOIMKONNAD
Ülevaated meie huviringidest ja toimkondadest asuvad garderoobi teadetetahvlil.
Ringide tegevust koordineerivad juhatuse liikmed REET VÕRK ja
ENE-REET ALBER (võimlemisringid), toimkondi 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, 17. jaanuaril kell 12.00.
Psühhoterapeudid HELENA BERGMAN ja REET POOM nõustavad kokkuleppel
(kontakt telefonitsi).

NÄITUSED
2. KORRUSE GALERIIS
saame alates 6. jaanuarist nautida Siiri Ristikivi maale.
KÄSITÖÖTOAS
on väljas meie käsitöömeistrite loomingu näitus.
NB!
KOHVITUBA on avatud iga päev kell 10.00 - 17.00.
(müügil küpsetised,võileivad, jäätis, kohv, tee, mahl).
SÖÖGITUBA on nautijate päralt esmaspäevast reedeni kella 12.00 – 14.00.
RAAMATUKOGUS saab lugeda 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 valvelauas esitada koroona vastu vaktsineerimise
tõend ja majas kanda maski.
Meie majas käiakse endiselt vahetusjalatsites ja
need on palutud igaühel kaasa tuua ja taas koju kaasa võtta.
Vedelema jäetud jalatsid kuuluvad kõrvaldamisele.

