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VENÜ 25. sünnipäeva aasta
Hea VENÜlane,
juba ongi Teie ees paastu- ja vastlakuu kava. Aeg muudkui tormab. Tänavu paistab nii, et ei kehti
märtsikuu hooplemine veebruarikuu ees, et ta külmetaks küll kõik ära, aga ta ei saa kuidagi, sest teine silm
jookseb vett ehk päike sulatab. Kui oleme selle isemoodi talve nüüd kenasti üle elanud, küllap saame siis
edaspidi veel ka tõelisi talveilmu nautida. Märts tuleb aga meie ühingu perele õige äge, nagu alljärgnevast
kavast välja paistab. Nii põnevat ja mitmekesist elu pole meil juba ammu olnud. Võibolla on seegi tänu
iseäralikule talveajale, sest oleme juba kevadiselt rahutud ja tegutsemisaltid. Võtkem siis kõik rõõmu ja
uudishimuga vastu, mida põneval ajal meile pakkuda on. Head kaasalöömist igaühele!
Südamlikult VENÜ juhatuse nimel
Teie Heino Hankewitz

Teisipäeval, 3. märtsil

kell 12.00

saavad taas kokku tugiisikud, et koos oma toimkonna juhi Pille Juustiga
teha tehtust kokkuvõtteid ja pidada plaani edaspidiseks.

Neljapäeval, 5. märtsil kell 14.00
on meil hea võimalus kuulata põnevat loengut parkidest keskaegses Tallinnas.
Esineb meie uus liige ja oma ala asjatundja Tiina Tallinn.
Pühapäeval, 8. märtsil kell 14.00
tähistame üheskoos rahvusvahelist naistepäeva.
Pidupäeva puhul etendab Salme Teater lustaka näitemängu „Kolm õuna“.
Teisipäeval, 10. märtsil kell 13.00
avame pidulikult meie liikme Tõnis Saadre uue näituse.

Kolmapäeval, 11. märtsil kell 14.00
saab teoks mälumängu esimene poolfinaal.
Neljapäeval, 12. märtsil kell 13.00
näeme esmakordselt uut näitust käsitöötoas.
Laupäeval, 14. märtsil kell 11.00
läheb huviring „Minu kodulinn“ kaema Eesti Panga Rahamuuseumi
(eelregistreerimisega, kogunemine kohapeal Estonia puiestee 8).

Teisipäeval, 17. märtsil kell 14.00
annab kuulajaile meeleoluka kontserdi teenekas naisansambel „Meelespea“.
Neljapäeval, 19. märtsil kell 14.00
jagab meie toidunõustaja Maria Kagan taas häid soovitusi söögitegemiseks.
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Laupäeval, 21. märtsil kell 12.00
jätkub meie maailmarändurist liikme Jaak Ruusi reisisari.
Videofilm viib meid Uus-Meremaale ja Uus-Kaledooniasse.

Pühapäeval, 22. märtsil kell 10.30
sõidavad teatrisõbrad Vanemuisesse nautima „Ooperifantoomi“ (eelregistreerimisega).
Teisipäeval, 24. märtsil kell 14.00
tuleb meiega kohtuma soome-ugri hõimuliikumise edendaja Jaak Prozes.
Küllap on meil kõigil huvitav teada, mis tuuled puhuvad
soome-ugri rahvaste maailmakongressi eel.

Reedel, 27. märtsil kell 14.00
oleme rahvusvahelise teatripäeva lainel ning saame nautida tuntud raadiohääle Härmo Saarmi
ja Tammsaare Teatri näitleja Tiiu Uibo esituses Albert Gurney näidendit „Armastuskirjad“.
Teisipäeval, 31. märtsil kell 15.00
külastab huviring „Minu kodulinn“ vana Raadiomaja
(eelregistreerimisega,kogunemine Fr. R. Kreutzwaldi tänaval asuva Uudistemaja fuajees).
EELTEADE
VENÜ liikmete üldkoosolek on esmaspäeval, 6. aprillil kell 11.00 Rahvusraamatukogu suures
saalis. Palume end muudest kohustustest vabaks võtta. Tänuga ette VENÜ juhatus
RINGID ja TOIMKONNAD
Ülevaated meie huviringidest ja toimkondadest asuvad garderoobi teadetetahvlil.
Samas leiate ka ajad, mil üks või teine ring koos käib.
Ringide tegevust koordineerivad REET VÕRK ja ENE-REET ALBER (spordiringid)
toimkondadel hoiab silma peal AIME MAKKE.
NÕUSTAMINE
Tervisenõustajad MARIKA SIIMON ja KAARIN TAMMER
ootavad abivajajaid eravestlusele (kontakt perenaiste vahendusel).
Dr TIIU VAASNA mõõdab vererõhku ja nõustab esmaspäeviti kl 11.00 – 13.00.
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. märtsil kl 12.00.
Psühhoterapeut HELENA BERGMAN nõustab kokkuleppel (kontakt telefonitsi).
NÄITUSED
2. KORRUSE GALERIIS
saame taas on nautida Tõnis Saadre fotosid.
KÄSITÖÖTOAS
saame vaadata põnevat näitust ning kasutada võimalust
meie käsitöömeistrite loomingu vaatamaks ja ostmiseks.
NB!
KOHVITUBA on avatud iga päev kell 10.00 - 17.00.
(müügil küpsetised,võileivad, jäätis, kohv, tee, mahl).
SÖÖGITUBA pakub taas maitsvat kodust lõunat viiel päeval nädalas.
RAAMATUKOGUS saab kõikidel nädalapäevadel lugeda ajalehti ja ajakirju,
ajalehte „Elukaar”, lugeda ja laenutada raamatuid.
MEELDETULETUSEKS
Täpsemat teavet üritustest, ka väljaspool meie ühingut, võimalikest muudatustest kavas,
toimkondade ja ringide kooskäimistest saab teadetetahvlilt ja perenaistelt.
Julgesti võib pöörduda ka juhatuse liikmete poole.
Käime oma majas vahetusjalatsites.

