Eesti parim mittetulundusühing 2001
Hea kaaslane,
kõige suuremad pidustused ja tähtpäevad on nüüd möödas ja talvgi jäänud seljataha. Ka päike paistab
nüüd kõrgemalt ja eredamalt kui viimastel kuudel. Nii nagu kipub ikka olema, pole head ilma halvata.
Päevavalgele kipuvad tulema tolmurullid ja silma hakkavad aja jooksul tuhmunud pinnad. Et meie
maja saaks särada päikesega võidu, vajab ta enne suurt suve hoolitsevate perenaiste kätt. Kuigi teemeära-talgud on kõikjal riigis 5. mail, võime sisetöid teha juba kogu aprillikuu vältel. Seega on iga
kätepaar ülioluline ja vajalik. Tunnike kaasa teha peaks ju igaühele rõõmu pakkuma ja jõukohane
olema. Niisiis lööme meie maja maikuu alguseks läikima, et võiksime 5. mail aiatöötoimkonnale
parkaeda rõõmuga appi rutata.
Südamlikult VENÜ juhatuse nimel

Teie Heino Hankewitz

Pühapäev, 1. aprillil
võib Ülestõusmispühade 1. püha puhul kogu majast leida peidetud mune ja nendega maiustada.
Esmaspäeval, 2. aprillil kell 11.00
VENÜ korraline üldkoosolek Rahvusraamatukogu suures saalis.
Pärast koosolekut tasub tulla taas majja pühademune otsima ja pühademeeleolu nautima.
Kolmapäeval, 4. aprillil kell 13.30
Ansambli „Meelespea“ meeleolukas kontsert.
Reedel. 6. aprillil kell 13.00
Eva Jänese maalinäituse pidulik avamine.
Teisipäeval, 10. aprillil kell 12.00
saavad taas kokku meie tugiisikud.
Reedel, 13. aprillil kell 12.00
ootab Mall Maasik kaaslasi oma tervise töötuppa.
Teisipäeval, 17. aprillil kell 14.00

läheb huviring „Minu kodulinn“ uudistama Rahvusraamatukogus avatud näitusi.
(eelregistreerimisega, kogunemine kohapeal)
Kolmapäeval, 18. aprillil kell 13.30
jagab disainer-florist Krista Perli kõigile huvilistele lilleseade saladusi.
Neljapäeval, 19. aprillil kell 14.00
saavad taas kokku toiduõpetaja Maria Kagani mõttekaaslased.
Pühapäeval, 22. aprillil kell 9.30

toimub väljasõit Jõelähtme-maile imelistesse paikadesse Eesti palverännu teel (eelregistreerimisega).
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Esmaspäeval, 23. aprillil kell 14.00
„Konstantin Pätsi jälgedes“
Ajaloouurija Henn Latt jutustab haarava loo meie esimese presidendi jälgede ajamisest Venemaal.
Enne seda tasub heita pilk koduleheküljele aadressil konstantin-patsi-jalgedes.ee
Teisipäeval, 24. aprillil kell 9.30
toimub reis Kakerdaja rabasse ja ümbruskonda (eelregistreerimisega).
Kolmapäeval, 25. aprillil kell 13.30
on meil külas noor luuletaja Anneli Lamp Kotinuka külast ja Ene Raudar Illuka külast Ida-Virumaalt.
Kuulame meeleolukat luulet ja ehk ka laulu.
Reedel, 27. aprillil kell 12.00
ootab Mall Maasik taas huvilisi tervise töötuppa.
Laupäeval, 28. aprillil

kell 10.00 - ootame kõiki maitsvale kodusele hilisele hommikusöögile.
(eelregistreerimisega, osavõtumaks 2 €)
Sellele järgneb meeleolukas svingikoori Aktiva kontsert koos kontrabassi- ja löökpillimängijaga.
kell 12.00 - 14.00 - kutsub Margus Makke kõiki lauamänguhuvilisi meeldivalt aega veetma.

RINGID ja TOIMKONNAD
Ülevaated meie huviringidest ja toimkondadest asuvad garderoobi teadetetahvlil.
Ringide tegevust koordineerib juhatuse liige REET VÕRK,
toimkondadel hoiab silma peal juhatuse liige AIME MAKKE.
NÕUSTAMINE

Terapeut MARIKA SIIMON nõustab teisipäeval, 10. aprillil kell 10.00-15.00
(registreerimine valvelauas igaks täistunniks).
dr TIIU VAASNA mõõdab vererõhku ja nõustab esmaspäeviti kl 11.00 – 13.00,
dr REET TABA valvelauas olemise päevadel.
MARET KOKLA annab juriidilist nõu (kontakt perenaiste vahendusel).
LEA VIIRES pakub psühholoogilist abi (kontakt telefonitsi) ja
PAUL-MARKUS ORAV vastavalt eelnevale kokkuleppele.
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, 9. aprillil kl 12.00-14.00.
Psühhoterapeut HELENA BERGMAN nõustab eelkokkuleppel (kontakt telefonitsi).
NÄITUSED

2. KORRUSE GALERIIS
Kuni 5. aprillini saab tutvuda Mati Vihmani autogrammide väljapanekuga.
Alates 6. aprillist kaunistavad meie galeriid Eva Jänese maalid.
KÄSITÖÖTOAS
näeb endiselt Eesti Vabariigi 100. aastapäevale pühendatud käsitöönäitust,
sealsamas kestab meie käsitöömeistrite loomingu näitusmüük.
NB!
KOHVITUBA on avatud iga päev kell 10.00 - 17.00.
(müügil küpsetised,võileivad, jäätis, kohv, tee, mahl, kakao).
SÖÖGITUBA pakub taas maitsvat lõunat kella 12.00-14.00.
RAAMATUKOGUS saab kõikidel nädalapäevadel lugeda ajalehti ja ajakirju,
ajalehte „Elukaar”, lugeda ja laenutada raamatuid.
MEELDETULETUSEKS
Täpsemat teavet üritustest, võimalikest muudatustest kavas,
toimkondade ja ringide kooskäimistest saab teadetetahvlilt ja perenaistelt.
Julgesti võib pöörduda ka juhatuse liikmete poole.
Meie majas käiakse vahetusjalatsites!

