Eesti parim mittetulundusühing 2001
Armas VENÜ liige,
ja olemegi taas oma ühingu uue hooaja alguses. Ilmataat on meid sel suvel ohtrasti ehk isegi
liiga heldelt päikesevitamiiniga varustanud. Ise oleme samuti tegusad olnud, nii et võime
jätkata oma elujärge reipalt ning täis uudishimu ja teotahet. Ka edaspidi sõltub igast meie
liikmest, kui kaasahaaravaks ja kirevaks me oma ühingu eluolu muudame. Sellest oleneb
jällegi omakorda meie endi heaolu ja elupäevade väärtus. Seega pangem kohe algusest käed
külge ja kujundagem eesolev aeg rõõmuküllaseks ja rahulolu pakkuvaks. Ühtlasi loodan väga,
et VENÜ liikmete elujanu meelitab uusi eakaaslasi meiega liituma ja meist eeskuju võtma.
Seejuures on oluline meeles pidada, et ajaga ei lähe kallimaks mitte ainult meie toidulaud ega
kerki majapidamiskulud, vaid mida vanemaks me saame, seda hinnalisemaks ja
väärtuslikumaks muutuvad ka meie elupäevad. Niisiis tasub olla ka edaspidi oma õnne sepp.
Südamlikult VENÜ juhatuse nimel

Teie Heino Hankewitz

Teisipäeval, 6. septembrill kell 12.00
tulevad taas Pille Juusti eestvedamisel kokku meie tugiisikud.
Hooldekodude asukad igatsevad oma vanu tuttavaid ja rõõmustavad uute üle.
Iga uus kaasalööja on samuti teretulnud ühinema.

Reedel, 9. septembril kell 14.00
meenutame üheskoos hiljuti manalateele läinud teenekaid liikmeid
Virve Lillevarsi ja Helgi Õismetsa.
Pühapäeval, 11. septembril
viib reisibuss huvilised nautima uut ja põnevat Peipsiveerel ja sibulateel
(eelregistreerimisega).

Neljapäeval, 15. septembril kell 13.00
on valvelaua toimkonna järjekordne koosolek.

Teisipäeval, 20. septembril kell 11.00
viivad Liilia Maini ja Peeter Pihlak.kõik huvilised jalutuskäigule Maarjamäele.
(kogunemine Pirita teel Mälestusvälja peatuses).

Neljapäeval, 22. septembril kell 14.00
saame osa tunnustatud pianisti Lana Mülleri klaverikontserdist.
Tulgem nautima lüürilisi laulumeloodiaid.
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Laupäeval, 24. septembril kell 12.00
läheme maailmarändur Jaak Ruusiga taas filmimatkale –
saame üheskoos osa tartlase Rein Lepiku reisimuljetest.

Kolmapäeval, 28. septembril kell 15.00
viib Aime Makke kõik huvilised Kadrioru kunstimuuseumi
(eelregistreeimisega).
Reedel ja laupäeval, 30. septembril ja 1. oktoobril
toimub taas väljasõit, seekord „Ugala“ teatrisse Viljandisse
ja Anu Raua muuseumi Heimtalisse.
EELTEADE
Laupäeval, 1. oktoobril kell 11.00 läheme rahvusvahelisele eakate päevale pühendatud
traditsioonilisele jalgsimatkale Pääsküla rabasse.
Seekord teeme reipa jalutuskäigu. Jälgige teadetetahvlit.

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 13.00-15.00.
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, 12. sept kell 12.00.
Psühhoterapeudid HELENA BERGMAN ja REET POOM nõustavad eelkokkuleppel.

NÄITUSED
2. KORRUSE GALERIIS
saame endistviisi imetleda meie akvarellijate aastanäitust.
KÄSITÖÖTOAS
on väljas meie käsitöömeistrite uue loomingu näitus.
NB!
KOHVITUBA on avatud argipäeviti kella 10.00- 17.00,
nädalavahetustel kella 10.30-14.00.
(müügil küpsetised,võileivad, jäätis, kohv, tee, mahl).
SÖÖGITUBA on nautijate päralt esmaspäevast reedeni kella 12.00 – 14.00.
RAAMATUKOGUS saab tutvuda ajalehtede ja ajakirjadega, 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.
Meie majas käiakse endiselt vahetusjalatsites ja
need on palutud igaühel kaasa tuua ja taas koju kaasa võtta.
Vedelema jäetud jalatsid kuuluvad kõrvaldamisele.

