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Kulla VENÜlane, 

oleme taas üheskoos suve vastu võtmas ja igatpidi valmis seda kosutavat ja meeleolukat aega nautima. 

Et kõik tõepoolest ootustele vastaks, sõltub paljuski meist endist. Seega haarakem härjal sarvist ja 
lisagem oma päevakavva nii need üritused, mis allpool kirjas kui ka need ettevõtmised, mida mujal 

pakutakse. Kolme kuu jooksul tasub ikka ja jälle Kadriorgu tulla, sest tegevust jätkub igale maitsele, 

ise ära tegema ning siinset õhkkonda ja eluolu nautima. Kutsuge endaga kaasa oma sõpru, aga ka 

juhututtavaid, kellele meie ühingu tegemisi tutvustada ja keda uueks liikmeks meelitada. Sügisest 
jätkame oma elustiili veelgi suurema hooga ja tore oleks, kui meid saadaks sel rajal senisest hoopis 

rohkem sama hakkajaid ja uudishimulikke kaasteelisi.   

Vaheldusrikast ja meeleolukat suve meile kõigile. Olgem ikka terved ja elurõõmsad. 
Südamlikult VENÜ juhatuse nimel                                                        Teie   Heino Hankewitz 

 

 

 

Esmaspäeval, 6. juunil 

Teevad tugiisikud oma juhi Pille Juusti eestvedamisel väljasõidu Kostiverre. 
 

Reedel, 10. juunil kell 13.00 

leiab meie parkaias aset VENÜ korraline üldkoosolek. 

Sellele järgneb meeleolukas kevadpidu, millega avame oma tänavuse suvehooaja. 

Juhatus ootab kõikide liikmete osavõttu. 
 

Teisipäeval, 14. juunil kell 14.00 

meenutame koos märtsi, aprilli, mai, juuni sünnipäevalastega hiljutist tähtpäeva. Meid 

rõõmustab ansambel „Vikero“ Paul Ruudi juhatusel. Kõik hea muusika huvilised oodatud.  
 

Teisipäeval, 21. juunil kell 11.00 

oleme taas huviretkel Pirita kloostris. Teejuhiks on Peeter Pihlak. Omaosalus 5 eurot. 
 

Laupäeviti 25. juunil, 30. juulil ja 27. augustil kell 12.00 

käime koos maailmarändur Jaak Ruusiga filmimatkal – 

saame üheskoos osa tartlase Rein Lepiku põnevatest reisimuljetest. 
 

Kolmapäeval, 29. juunil kell 13.00 

viib Aime Makke kõik huvilised Mikkeli muuseumi uue näituse väljapanekuid uudistama  

(eelregistreerimisega). 

Neljapäeval, 23. juunil kell 17.00 

süütame võidupüha- ja jaanitule ning mõnuleme üksteise seltsis meie parkaias. 

Osalustasu 5 eurot tasuda perenaistele. 

Teisipäeval, 12. juulil kell 11.00 

tutvumisretk Kadriorus koos Peeter Pihlakuga. 

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



 

Teisipäeval, 16. augustil kell 11.00 

viib Peeter Pihlak huvilised matkama Paljassaarde. 
 

Neljapäeval, 18. augustil kell 16.30 

on ilus ilm ja igati sobiv pärastlõuna kaunite helide kuulamiseks meie parkaias. 

Orkester „Pritsu Brass“ kutsub  meid mõnusale kontserdile. 
 

Teisipäeval, 30. augustil kell 13.00 

kuulutame aiapeoga suvehooaja lõppenuks 

ning juhatame sisse oma kahekümne üheksanda tegevusaasta. 
 

Kolmapäeval, 31. augustil kell 13.00 

läheme koos Aime Makkega uudistma Kadrioru lossi (eelregistreerimisega). 
 

Head reisihuvilised! 

Väljasõitude kohta annab teavet teadetetahvel. Sõidusoovijad saavad end üles anda 

Liilia Maini Pihlaku juures. 
 

Armsad küpsetajad! 

Ootame teilt ka suvekuudel värskeid ja maitsvaid pagaritooteid, sest iga päev on majas 

maiustajaid ja teie kiitjaid. Ka need, kes küpsetajate toimkonda ei kuulu, tohivad 

oma oskused proovile panna. Suur tänu kõigile juba ette! 

 

RINGID ja TOIMKONNAD 

Ülevaated meie huviringidest ja toimkondadest asuvad garderoobi teadetetahvlil. 

Ringide tegevust koordineerivad juhatuse liikmed REET VÕRK ja 

 ENE-REET ALBER (võimlemisringid), toimkondi juhatuse liige AIME MAKKE. 
 

NÕUSTAMINE 

Terapeut MARIKA SIIMON nõustab eelkokkuleppel (kontakt telefonitsi). 

Proviisor IIVI KANN nõustab ravimite tarbimise teemal (kontakt telefonitsi). 

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

LIILIA MAINI PIHLAK kohtub reisihuvilistega  esmasp, 13.06, 11.07. ja 15.08. k 12.00. 

Psühhoterapeudid HELENA BERGMAN ja REET POOM nõustavad eelkokkuleppel. 
                    

               NÄITUSED 

2. KORRUSE GALERIIS 
saame ka suvel imetleda Siiri Ristikivi maalide näitust.  

 

KÄSITÖÖTOAS 

kutsub meid ostlema meie käsitöömeistrite looming. 
 

NB! 

KOHVITUBA on avatud argipäeviti kella 10.00- 17.00, nädalavahetustel kella 10.00-14.00. 

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

SÖÖGITUBA jääb suvekuudel alates 9. juunist kuni 31. augustini suletuks.  

 RAAMATUKOGUS saab ka suvel tutvuda ajalehtede ja ajakirjadega,  

lugeda ja laenutada raamatuid. 

TEADMISEKS! 
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 

need on palutud igaühel kaasa tuua ja taas koju kaasa võtta. 

Vedelema jäetud jalatsid kuuluvad kõrvaldamisele. 

 


