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Mõnus kaaslane, 

küll on ikka vahva, kui meie argipäev on niisamuti kirev nagu äsja seljataha jäänud sügiskuu 

oktoober. Ja ehk jagub seda silmailu veidi novembrissegi. Ühingu uus hooaeg on täie hoo sisse 

saanud ja meie maja on taas täitunud rõõmsameelsete inimestega, kel jätkub päevad läbi igasugust 

tegevust.   Ka meie imepärase elustiili järgijaid tuleb aina juurde, nii et juhatuse üleskutse kogub 

vähehaaval, aga visalt jõudu ning värske veri lisab meile kõigile veelgi elurõõmu ja ettevõtlikkust. 

Ka alljärgnevad ettevõtmised ootavad agarat kaasalöömist, sest seda, mida avastada ja mis veel 

teadmata, on veel oi kui palju. Läheme siis üheskoos uudishimulikult vastu jõulukuule ja 

aastavahetusele.  
 

Südamlikult VENÜ juhatuse nimel                                                        Teie   Heino Hankewitz 
 

      
 

Reedel, 1. novembril kell 13.30 

kohtume KUMU kommunikatsiooni ja turunduse spetsialisti Kadri Piirimäega, kes tutvustab 

meile kunstimuuseumi 60+ programmi ja räägib dementsetele suunatud kavast.  
 

Laupäeval, 2. novembril kell 9.00 

leiab aset sügisene hingedepäeva retk pühapaikadesse.  
 

kogu päeva 

põlevad hingedepäeva küünlad meie hulgast aastate jooksul lahkunud liikmete mälestuseks. 
 

kell 10.00 

tulevad meile talgutele LEO-klubi noored.  

Ka meie liikmed on teretulnud  

korrastustöödel kaasa lööma ja noortele seltsi pakkuma. 
 

Teisipäeval, 5. novembril 

kell 12.00 

kogunevad oma korralisele kokkusaamisele meie tugiisikud. 
 

            kell 14.00 

toimub taas meeleolukas kontsert. Meil on külas sopranid Maria Kondratjeva ja  Ksenia Rossar, 

metsosopran Anna Dõtõna ja tenor Jie Yin. Kõlavad Mozart ja palju tuntud meloodiad ooperitest. 
 

Kolmapäeval, 6. novembril kell 11.00 

läheb huviring „Tunne kodulinna“ naabrite juurde uudistama Kadrioru staadioni. 

(kogunemine väravas, eelregistreerimisega). 
 

 Reedel, 8. novembril kell 13.30 

on meil hea võimalus kuulata tähetark Igor Mangi ning saada vastused oma küsimustele. 

======================================================== 
 



 

Teisipäeval, 12. novembril kell 14.15 

saavad kokku meie aktiivsed meesliikmed, et koos Tallinna Ülikooli sotsioloogidega  

arutleda vananemise üle. 
 

Neljapäeval, 14. novembril kell 14.00  

kutsume huvilisi ja eriti mehi filmipärastlõunale vaatama Andres Pustusmaa mängufilmi 

„Rohelised kassid“. Pärast filmi muljetame kohvi või teed rüübates.  
 

Neljapäeval, 21. novembril kell 14.00 

kutsub meie toidunõustaja Maria Kagan taas kokku kokkamise huvilised. 
 

Reedel, 22. novembril kell 14.00 

jätkub mälumäng oma järjekordse kolmanda vooruga.  
 

Reedel, 29. novembril kell 12.00 

avame pidulikult VENÜ liikme Tõnis Saadre fotonäituse. 
 

Laupäeval, 30. novembril kella 11.00-14.00 

kutsub Margus Makke taas lauamänguhuvilisi põnevalt aega veetma. 

 

RINGID ja TOIMKONNAD 

Ülevaated meie huviringidest ja toimkondadest asuvad garderoobi teadetetahvlil. 

Samas leiate ka ajad, mil üks või teine ring koos käib. 

Ringide tegevust koordineerivad REET VÕRK ja ENE-REET ALBER (spordiringid) 

toimkondadel hoiab silma peal AIME MAKKE. 
 

NÕUSTAMINE 

Terapeut MARIKA SIIMON nõustab taas (kontakt telefonitsi). 

Dr TIIU VAASNA mõõdab vererõhku ja nõustab esmaspäeviti kl 11.00 – 13.00. 

MARET KOKLA annab juriidilist nõu (kontakt perenaise vahendusel). 

IIVI KANN nõustab ravimite tarbimise teemal (kontakt telefonitsi). 

VIIVI HALLIK jagab nõu seoses SOS-teenistusega teisipäeviti kl 12.00-13.00. 

MARET VESKE aitab avastada loodusravi saladusi kolmapäeviti kl 12.00-13.00. 

LIILIA MAINI PIHLAK ootab reisihuvilisi  esmaspäeval, 11.nov kl 12.00. 

     Psühhoterapeut HELENA BERGMAN nõustab eelkokkuleppel (kontakt telefonitsi). 
 

                         NÄITUSED 

2. KORRUSE GALERIIS 

saab uudistada Silvi Korbi maalinäitust. Alates 29. nov on väljas Tõnis Saadre fotonäitus. 

KÄSITÖÖTOAS 

saame kasutada viimast võimalust vaatamaks  meie käsitöömeistrite loomingut  

ning osta endale või sõbrale väärikas kingitus. 

 

NB! 

KOHVITUBA on avatud iga päev kell 10.00 - 17.00. 

(müügil  küpsetised,võileivad, jäätis, kohv, tee, mahl). 

Päevakeskuse ruumides me ise kohvi või teed ei keeda, vaid kasutame oma kohviku teenust. 

SÖÖGITUBA pakub argipäeviti maitsvat lõunat kell 12.00-14.00. 

RAAMATUKOGUS saab kõikidel nädalapäevadel lugeda ajalehti ja ajakirju, 

ajalehte „Elukaar”, lugeda ja laenutada raamatuid. 
 

MEELDETULETUSEKS 

Täpsemat teavet üritustest, ka väljaspool meie ühingut, võimalikest muudatustest kavas, 

toimkondade ja ringide kooskäimistest saab teadetetahvlilt ja perenaistelt. 

Julgesti võib pöörduda ka juhatuse liikmete poole. 

Meie majas kasutame vahetusjalatseid. 


