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Kulla ühingukaaslane, 

meie sügistalvine hooaeg hakkab läbi saama, enne suvevaheaega on maikuu veel jäänudki. 

Alljärgneva kava järgi tundub, et tegemist on veel küllaga, igat masti ettevõtmisi jagub nii majja kui 

ka väljapoole. Löögem siis agaralt kaasa, see tasub end igati ära. Kuigi mõned huviringid on oma 

tegevuse juba lõpetanud, peab suur osa siiski vapralt lõpuni  vastu. Mitmed jätkavad ka suvel koos 

käimist ja see on eriti vahva.  

Rõõmsat kevade nautimist ja head kosutava suve ootust!  

 

Südamlikult VENÜ juhatuse nimel                                                              Teie   Heino Hankewitz 

 
 

Neljapäeval, 3. mail kell 14.00-17.00 

nutiseadmete kasutamise koolitus (eelregistreerimisega, võimaluse korral oma seade kaasa). 
 

Reedel, 4. mail kell 16.30 

väljasõit Kihnu räimelaadale (eelregistreerimisega). 

 

Laupäeval, 5. mail kell 11.00 

on iga kätepaar teretulnud talgupäeval „Teeme ära“. 
 

Esmaspäeval, 7. mail kell 13.00 

avame pidulikult Lääne-Virumaalt pärit kunstniku Margit Kaare maalinäituse.  

 

Teisipäeval, 8. mail kell 12.00 

ootab Maret Veske tugiisikuid korralisele kogunemisele. 
 

Neljapäeval,  10. mail kell 14.00 

tulevad külla Torupilli ja Kadrioru raamatukogu töötajad, et tutvustada meile oma majade uudiseid. 
 

Reedel, 11. mail  

kell 12.00 – ootab Mall Maasik huvilisi oma tervise töötuppa. 

kell 13.30-  eelseisva emadepäeva kontsert.  

Esinevad Kristiine Gümnaasiumi õpilased ja meie Nostalgia ansambel. 
 

Laupäeval, 12. mail kell 10.00 

leiab aset bussireis Noarootsi poolsaarele ja Põõsaspea neemele (eelregistreerimisega). 
 

Teisipäeval, 15. mail kell 11.00 

külastab huviring „Minu kodulinn“ legendaarset jäälõhkujat „Tarmo“ ja kohtub 80aastase kapteni 

Peedu Kassiga (eelregistreerimisega, kogunemine kohapeal)   
  

Neljapäeval, 17. mail kell 14.00 

tulevad taas kokku toiduhuvilised Maria Kagani käe all õppima. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

Reedel,  18. mail kell 11.00 

juhatab Aime Makke huvilised Ivan Aivazovski meremaalide maailma Kadrioru Kunstimuuseumis 

(eelregistreerimisega, kogunemine kohapeal).  
 

Laupäeval, 19. mail kell 11.00 

põnev kohtumine ehtekunstnik Jüri Urbiga, kes teeb rahvariiete juurde kuuluvaid kaunistusi. 
 

Teisipäeval, 22. mail kell 14.00 

annavad meile meeleoluka kontserdi vokaalstuudio „Ehho“ solistid.  

Kuulajate hulgas tervitame ka viimaste kuude juubilare. 
 

Reedel, 25. mail kell 13.00 

koguneme oma kevadisele aiapeole.  

Oleks igati vahva, kui peolised tuleksid omaküpsetatud koogiga ja tavakohaselt ka kübaraga. 

Külakosti toob Kaitseväe orkester Peeter Saani juhatusel. 
  

Laupäeval, 26. mail kell 12.00 - 14.00 

on  Margus Makke taas lauamänguhuviliste päralt. 
 

Kolmapäeval, 30. mail kell 11.00 

läheme taas 1 € päeval tutvuma KUMU näitustega (eelregistreerimisega, kogunemine kohapeal). 

 

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, 8. mail 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, 7. mail kl 12.00-14.00. 

Psühhoterapeut HELENA BERGMAN nõustab eelkokkuleppel (kontakt telefonitsi). 
 

                        NÄITUSED 

2. KORRUSE GALERIIS 

Kuni 5. maini saab tutvuda Eva Jänese maalidega. 

Alates 7. maist ehivad meie galeriid Margit Kaare maalid. 

KÄSITÖÖTOAS 

on väljas Mare Sihvre käsitööringi liikmete näputööd. 

Sealsamas võib osta meie käsitöömeistrite loomingut. 
 

NB! 

KOHVITUBA on avatud iga päev kell 10.00 - 17.00.  

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

SÖÖGITUBA pakub 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!  



 
 


