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Kulla VENÜlane, 

 

üha heledamalt ja soojemalt hellitav päike, üha kauem kestev päevavalgus, üha sinisem taevas 

pea kohal, üha enam tärkav loodus meie ümber ning üha rõõmsam meel räägivad ainult ühte 

keelt – kevad on võtnud võimust ja rajab teed järgnevatele aastaaegadele. Paljud meie 

liikmeist, kes on olnud hoolsad hoidma nii iseend kui ka oma kaaslasi, säilitanud aktiivse 

elulaadi, on nüüdseks saanud ka esimese või koguni mõlemad vaktsiinisüstid ning naudivad 

oma head enesetunnet. Just need, kes on tegusad ja ettevõtlikud, saavad viirusest eriti edukalt 

jagu ning kingivad  oma  elupäevadele tublisti lisa. Tänu sellele, et meie päevakeskus kiirgab 

paljude VENÜlaste positiivset energiat, ei ole me jäänud mitte ainult haigusevabaks, vaid 

oleme hoopiski jaganud tulijaile ja olijaile  elujanu ja teotahet, mis on kulunud meile kõigile 

sel keerulisel ajal marjaks ära. Õnneks on paljud meist juba ära õppinud koos viirusega 

elamise, sellepärast veedame lootusrikkalt ka aprillikuu. Just nüüd vajab meie kaunis parkaed 

virkaid töökäsi, treeninguseadmed igatsevad hakkajaid harjutajaid, nii et tegevust jagub 

igaühele. Pärast kosutavat ajaviitmist väljas saab kinnitada keha koduste toitudega, maitsta 

suussulavaid pagaritooteid, lugeda ajalehti ja ajakirju, tunda end juttu ajades lihtsalt hästi või 

hoopiski nautida kalade sulistamist, Hansu ja Grete vatramist, Kessu paitamist. Ja kõike 

eelnevat kokku võttes ei saa me teisiti, kui peame taas tõdema, et ka sel kevadel ei ole kusagil 

parem ja mõnusam kui Kadrioru oaasis J. Poska tänaval.  

 

Elujaatavat kevadet meile kõigile! 

 

Südamlikult VENÜ juhatuse nimel                                                       Teie   Heino Hankewitz 

 

 
 

Reedest pühapäevani, 2.-4. aprillini 

otsime taas kõikjale majja peidetud värvilisi šokolaadimune  

ning naudime ülestõusmispühade meeleolu maja sees ja parkaias.  

 

Laupäeval, 3. aprillil  

kell 11.00 – traditsiooniline lihavõttemunade värvimine Ilme Loigu käe all.  

kell 12.30 – omavärvitud lihavõttemunade näituse avamine 

  

Teisipäeval, 13. aprillil kell 11.00 

kutsub huviringi „Minu kodulinn“ juht Liilia Maini Pihlak huvilisi  

taas Kadriorgu jalutuskäiku tegema.  

Seekord on jutuaineks Tallinna suurima pargi linnud ja loomad. 



 
  

Kolmapäeval, 14. aprillil kell 13.00 

Kutsub Anu Noot kokku  

töötoa „Tervislikult elamise teed ja viisid“.  

 

Laupäeval, 17. aprillil kell 11.00 

oleme kõik oodatud kevadtalgutele meie parkaias.  

Pärast reipaid töötunde süütame lõkke ning naudime üksteise seltsi ja  

maiustame hea ja paremaga. 

 

Laupäeval, 24. aprillil kell 12.00  

viib maailmarändur Jaak Ruus meid taas filmimatkale.  

Seekord on reisisihiks Lõuna-Aafrika ja ehk veel midagi.  
 

 

RINGID ja TOIMKONNAD 

Ülevaated meie huviringidest ja toimkondadest asuvad garderoobi teadetetahvlil. 

Ringide tegevust koordineerivad juhatuse liikmed REET VÕRK ja ENE-REET ALBER 

(võimlemisringid), toimkondadel hoiab silma peal juhatuse liige AIME MAKKE. 
 

NÕUSTAMINE 

Terapeut MARIKA SIIMON nõustab eelkokkuleppel (kontakt telefonitsi). 

Dr. TIIU VAASNA mõõdab vererõhku esmaspäeviti kl 11.00 – 13.00. 

IIVI KANN nõustab ravimite tarbimise teemal (kontakt telefonitsi). 

VIIVI HALLIK jagab nõu seoses SOS-teenistusega vastavalt eelnevale kokkuleppele. 

LIILIA MAINI PIHLAK nõustab reisihuvilisi  esmaspäeval, 12. aprillil kell 12.00. 

Psühhoterapeudid HELENA BERGMAN ja REET POOM nõustavad kokkuleppel 

(kontakt  telefonitsi). 

Asendusteenistuja ALEKSEI PILIPENKO annab nõu nii arvuti kui ka nutitelefoni asjus. 

 

                     NÄITUSED 

2. KORRUSE GALERIIS 

võime endiselt imetleda  meie liikmete looduskauneid maale. 

 

KÄSITÖÖTOAS 

on väljas meie oma ringijuhtide kaunis näputöö. 

Ühtlasi jätkub sealsamas meie käsitöömeistrite loomingu näitusmüük.  

 

TÄHELEPANU! 

KOHVITUBA on avatud iga päev kell 10.00 - 17.00. 

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

SÖÖGITUBA on nautijate päralt esmaspäevast reedeni kella 12.00 – 14.00. 

RAAMATUKOGUS saab igal päeval lugeda ajalehti ja ajakirju, 

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 endiselt vahetusjalatsites ja 

toajalanõud on palutud igaühel iga kord koju kaasa võtta. 

Vedelema jäetud jalatsid  visatakse ära. 

 

Tasub vaadata ka mahajäetud ja unustatud asjade panipaika.  

Ehk leidub seal just see ese, mida igatsete juba ammu taga. 

 


