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Armas VENÜ liige, 

 

ja ongi kauaoodatud suvi käes. Saime seekord hiljaks jäänud kevade käest lisagi. Küllap oskame me 

kõik eeloleva ajaga midagi mõistlikku ette võtta. Ka alljärgnev kava aitab omalt poolt kaasa, et 

eelseisvad kuud oleksid mõnusad ja kosutavad. Toimkonnad hoolitsevad selle eest, et ühingu 

päevakeskus saab olla iga päev lahti ning pakkuda õdusat olemist igaühele, kes igatseb meeldiva  

ajaveetmise koha järele. Suur tänu kõigile juba ette, et ka suvel ametisse tulete ja end niimoodi 

teostate. See ei ole heategu mitte ainult iseendale, vaid ka  teistele, eelkõige oma eakaaslastele.  

Soovin Teile toredaid ja rõõmsaid päevi ning nauditavat suve.  

 

Südamlikult VENÜ juhatuse nimel                                                               Teie   Heino Hankewitz 

 

   
Reedel, 2. juunil kell 13.00 

ootame kõiki liikmeid kübarates ja kaabudes kevadisele  

AIAPEOLE. 

Külakosti toovad meie sõbrad Lätimaalt -  taidlejad Gulbenest. 

 

Reedel, 9. juunil  

VENÜ kaastöötajate väljasõit Läänemaale. 

(kogunemine kell 7.45 Mere puiesteel) 

 

Reedest pühapäevani, 9.-11. juunil 

huvireis Kihnu saarel. 
 

Teisipäeval, 13. juunil 

VENÜ kaastöötajate väljasõit Saaremaale.  

 (kogunemine kell 7.15 Mere puiesteel) 

 

Laupäeval, 17. juunil kell 10.00 

bussireis Viimsi. 

 

Teisipäeval, 20. juunil  

VENÜ kaastöötajate väljasõit Viljandimaale. 

(kogunemine kell 7.45 Mere puiesteel) 

 

Neljapäeval, 22. juunil kell 15.00 

teeme meie parkaias jaanituld ja grillime vorstikesi. (Eelregistreerimisega valvelauas) 

 

Kolmapäeval, 12. juulil 

toimub reis Muhu saarele. 

 

Teisipäeval, 25. juulil 

leiab aset ringreis Ida-Virumaal. 

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



 
Kolmapäeval, 26. juulil kell 15.00 

toimub aiakontsert. Esineb Võru kapell „Vimp“ 

 

Reedel ja laupäeval, 11. ja 12. augustil  

tiirutab buss huvilisi Setomaal. 

 

Neljapäeval, 17. augustil sõidame kell 11.46 väljuva bussiga 1A Viru terminali peatusest  

Viimsisse ja sealt edasi bussiga V2 Randvere aedlinna, kust toimub jalutuskäik mööda mereranda 

koos matkajuht Vladimir Kallioniga. Jalutuskäik lõpeb väikese grillipeoga. 

(Eelregistreerimisega valvelauas) 

  

Neljapäeval, 24. augustil 

toimub merereis Pranglile. 

 

RINGID ja TOIMKONNAD 

Ülevaated meie huviringidest ja toimkondadest asuvad garderoobi teadetetahvlil. 

Ringide tegevust koordineerib REET VÕRK,  

toimkondadel hoiab silma peal EVE LINDRE. 

 

NÕUSTAMINE 

Dr TIIU VAASNA mõõdab vererõhku ja nõustab esmaspäeviti kl 11.00-13.00 (v.a. juulis). 

Dr REET TABA mõõdab vererõhku valvelauas oleku ajal. 

MARIA KAGAN jagab toidunõu (kontakt telefonitsi). 

MARET KOKLA annab juriidilist nõu (kontakt telefonitsi).  

HELVE AADER aitab hädalisi muusikateraapia toel (kontakt telefonitsi). 

IIVI KANN nõustab ravimite tarbimise teemal (kontakt telefonitsi). 

VIIVI HALLIK annab nõu seoses SOS-teenistusega (kontakt telefonitsi). 

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

LIILIA MAINI PIHLAK ootab reisihuvilisi  taas oktoobrikuus. 

LEA VIIRES pakub psühholoogilist abi teisipäeviti kl 13.00 – 15.00 (v. a. juuni viimane ja juulis). 

          Psühhoterapeut HELENA BERGMAN võtab vastu taas septembris. 

       

                    NÄITUSED 

2. KORRUSE GALERIIS 

on juunikuu keskpaigani väljas Hinge Jürgensoni maalide näitus.  

Pärast seda saab uudistada maale meie oma kogust. 

 

KÄSITÖÖTOAS  

on avatud käsitööde mitmekesine näitusmüük. 

 

NB! 

KOHVITUBA on avatud iga päev kell 10.00 - 17.00.  

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

SÖÖGITUBA suvekuudel puhkab.  

RAAMATUKOGUS võib kõikidel nädalapäevadel sirvida ajalehti ja ajakirju,  

lugeda ja laenutada raamatuid. 

 

MEELDETULETUSEKS 
Täpsemat teavet üritustest, võimalikest muudatustest kavas,  

toimkondade ja ringide kooskäimistest saab teadetetahvlilt, juhatuse liikmetelt ja sekretärilt, 

perenaistelt, toimkondade ja ringide juhtidelt. 

 

Kandkem majas vahetusjalatseid.  

Olgem tähelepanelikud ja jälgigem, et üliriided ja jalanõud ei läheks vahetusse.  

 

Pidagem meeles, et meil on iseteenindamine, 

s t et igaüks koristab enda järel ja hoolitseb heakorra eest, ulatab abikäe nõrgemale. 

Ühtlasi hoolitsegem, et ruumist lahkumisel oleksid veekraanid kinni, tuli kustutatud 

ja toolid laua all või lihtsalt kenasti oma kohale paigutatud. 

 

 

 


