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VENÜ 25. sünnipäeva aasta 
 

Kallis kaasteeline, 

ja olemegi üheskoos jõudnud uue aasta ära oodata. See on meile vähemalt kahel moel eriline – vahetumas 

on aastakümme ning sügisel tähistame oma ühingu väärikat 25. sünnipäeva. Küllap on igaühes meist veel 

muidki põhjusi, miks ta kipub teistmoodi kui senised olema. Üks asi on aga kindel, tänu mullu kogetud 

elurõõmule ja kogutud teotahtele oleme innustunud jätkama ettevõtlikult ja uudishimulikult, heatahtlikult ja 

tänutundes. Heade tegude rohket uut aastat meile kõigile!    
 

Südamlikult VENÜ juhatuse nimel                                                                  Teie   Heino Hankewitz 
 

          
 

Reedel, 3. jaanuaril  kell 13.30 

on meil esinemas Viimsi päevakeskuse sõnakunstiring ja Viimsi kooli õpetajate ansambel 

sõnalis-muusikalise kavaga Valli Ojakivi loomingust. Külla tuleb ka autor ise. 
 

Pühapäeval, 5. jaanuaril kell 12.00 

kutsub juhatuse esimees kõiki tublisid kaastöötajaid uue aasta ja  

VENÜ juubeliaasta pidulikule vastuvõtule (kutsetega).  
 

Esmaspäeval, 6. jaanuaril 

sõidab seltskond huvilisi Tartusse kaema ERMi ja Pauluse kirikut (eelregistreeimisega). 
 

Teisipäeval, 7. jaanuaril kell 12.00 

saavad Pille Juusti juhtimisel taas kokku meie tugiisikud pidamaks plaani,  

kuidas jätkata tegevust uuel aastal.  
 

   Kolmapäeval, 15. jaanuaril kell 11.00 

viib Aime Makke kunstisõbrad Kadrioru muuseumi 1 € päevale  

(eelregistreerimisega, tasumine kohapeal). 
    

     Reedel, 17. jaanuaril kell 13.30 

esitab Pelgulinna Vokaalstuudio meile oma kaasahaarava kava „Talvemuinasjutt“.  

Meeleolukad etteasted loodetavasti lumise talveilmaga.  
 

                                                    Laupäeval, 18. jaanuaril 

toimub väljasõit Arvo Pärdi keskusesse Laulasmaal (eelregistreerimisega). 
 

                                                       Teisipäeval, 21. jaanuaril kell 14.00 

jätkub uue hooga meie ühingu sünnipäevale pühendatud mälumäng.  

Võistlustules on uued võistkonnad. 

======================================================== 



 

Kolmapäeval, 22. jaanuaril kell 13.30 

läheb huviring „Minu kodulinn“ tutvuma põhjalikult uuenenud meremuuseumiga  

Paksus Margareetas (eelregistreerimisega, sooduspilet 5 € kohapeal).   
 

  Neljapäeval, 23. jaanuaril kell 14.00  

kutsub meie toidunõustaja Maria Kagan kõiki oma mõttekaaslasi uuele kogunemisele. 
 

Reedel, 24. jaanuaril kell 13.00 

uue käsitöönäituse avamine. 
 

Teisipäeval, 28. jaanuaril kell 13.00 

meie liikme Reet Vanaselja akvarellide näituse avamine. 
 

Kolmapäeval, 29. jaanuaril kella 10.00 -18.00 

leiab meie majas aset uudishimupäev inimestele, kes tahavad  

VENÜ eluoluga tutvuda ja ehk ühinguga liitudagi.  

Nii kaastöötajad kui ka teised liikmed on oodatud külalisi võõrustama. 
 

   Neljapäeval, 30. jaanuaril kell 14.30  

annab meile toreda kontserdi Vanalinna Hariduskolleegiumi  

Muusikakooli viiuliansambel „Võlukeeled“.  

Selle kontserdi kingime oma liikmetest juubilaridele, kes alles hiljuti oma tähtpäeva tähistasid. 

Kuulama ja noorte ja laste kunsti nautima on aga oodatud kõik muusikasõbrad.  
.  

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, 13.jaan. kl 12.00. 

     Psühhoterapeut HELENA BERGMAN nõustab kokkuleppel (kontakt telefonitsi). 
 

                       NÄITUSED 

2. KORRUSE GALERIIS 

on kuni 25. jaanuarini väljas Tõnis Saadre fotonäitus. Seejärel Reet Vanaselja akvarellinäitus. 

     KÄSITÖÖTOAS 

saame vaadata uut näitust, 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). 

Päevakeskuse ruumides me ise kohvi või teed ei keeda, vaid kasutame oma kohviku teenust. 

SÖÖGITUBA pakub taas maitsvat kodust lõunat alates 6. jaanuarist 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. 


