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Kulla VENÜ liige, 

 

november on otsekui lüli sügise ja talve vahel, andes meile märku, et tänavune aasta on jõudmas 

lõpusirgele. Enne veel, kui võtame näärikuu vastu, ootavad meid aga ees mitmed toredad ja 

meeleolukad ettevõtmised. Alustame imeliste vanavanemate tunnustamisega ja lõpetame 

kunstimuuseumi külastamisega.  Vahepealsesse aega mahuvad veel teisedki üritused, millest annab 

teada allpool olev kuuplaan.  Lisaks tubastele toimingutele kutsub meie suur parkaed appi  

leheriisujaid, et aiatoimkond saaks juba koos esimeste ilusate kevadilmadega oma tööd talveuneks 

hoolikalt ette valmistatud aias jätkata.  

Rõõmsat kaasalöömist meile kõigile! 

  

Südamlikult VENÜ juhatuse nimel                                                        Teie   Heino Hankewitz 

 

 
  

Neljapäeval, 2. novembril kell 12.00 

2017 . aasta imeliste vanavanemate üleriigiline tunnustamisüritus. 

Võtame üheskoos vastu külalisi üle kogu Eestimaa. 

 

Teisipäeval, 7. novembril  

kell 12.00 saavad kokku tugiisikud  

kell 14.00 – algab pärastlõunane meeleolukas sügispidu „Rõõmsa ringi“  eestvõttel. 

 

Kolmapäeval, 8. novembril 

kell 13.00 – käsitöönäituse pidulik avamine 

kella 13.00 – 13.30 – soojade riiete ja jalanõude, tekkide ja muude soojade asjade 

kogumisaktsioon Ukraina sõjapiirkonna elanikele. 

 

Esmaspäeval, 13. novembril kell 13.00 

meie ühingu liikmetest hiliste ärkajate maalide näituse pidulik avamine. 

  
Kolmapäeval, 15. novembril  

kell 15.00 läheb huviring „Minu kodulinn“ tutvuma  Eesti Veeteede Ameti laevaliikluse 

juhtimiskeskusega (eelregistreerimisega, kogunemine Valge tänav 3 Lasnamäe veerel). 

kell 18.00 – Ed. Vilde muuseumis Kastellaani majas Harald Weileri tasuta kontsert 

„Sügisklassika Kadriorus“ koos näituse  

„Kohvist viidud. Kohvi(ku) jälg eesti kunstis ja kirjanduses“ külastusega. 

 

 Neljapäeval, 16. novembril kell 14.00 

jätkab Maria Kagan vanadele ja uutele toidutegijatele teadmiste ja kogemuste jagamist. 

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

 



 
Laupäeval, 25. novembril  

kell 11.00-13.00 - Lauamängude pärastlõuna koos oma ala asjatundja Margus Makkega. 

kell 13.00 - tähistame kadripäeva koos Illuka naisansambliga.  

Idavirumaalased tulevad meile külla meeleoluka kontserdiga. 

Puhvetist saab ka ühtteist keele alla. 

 

Kolmapäeval, 29. novembril kell 11.00 

saame kokku KUMUs ja naudime koos Aime Makkega saksa ekspressionistide suurepärast 

näitust rühmitustelt „Die Brücke“ ja „Der blaue Reiter“. 

(sissepääs 1 € kohapeal)  

 

EELTEADE 

Tulekul on laat.  

Kõik meie liikmed saavad sellel pakkuda omavalmistatud käsitööd ja hoidiseid. 

Jätku ettevalmistuseks. Lähemalt detsembrikuu kavas. 

 

RINGID ja TOIMKONNAD 

Ülevaated meie huviringidest ja toimkondadest asuvad garderoobi teadetetahvlil. 

Ringide tegevust koordineerib REET VÕRK,  

toimkondadel hoiab silma peal AIME MAKKE. 

 

NÕUSTAMINE 

Terapeut MARIKA SIIMON nõustab teisipäeval, 14. novembril 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 teisipäeviti kl 13.00 – 15.00 ja 

PAUL-MARKUS ORAV vastavalt eelnevale kokkuleppele.  

HELVE AADER (muusikateraapia toel) kokkuleppel huvilistega. 

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, 13. novembril kl 12.00-14.00. 

Psühhoterapeut HELENA BERGMAN võtab vastu neljapäeval, 30. nov kl 13.00-14.00. 

 

                    NÄITUSED 

2. KORRUSE GALERIIS 

on väljas Ann-Liis Randrüüt-Mühle fotod, alates 13. nov. hiliste ärkajate maalinäitus. 

KÄSITÖÖTOAS  

alates 8. nov. käsitöönäitus, 

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 äripäeviti 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!  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 


