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  Swedbank  

Kulla VENÜlane, 

näib, et oleme selle meile kõigile raske aja õnnelikult üle elanud. Tõenäoliselt ei suuda me kaotatut 

täies ulatuses tagasi teha, aga meie võimuses on siiski  nii mõndagi ilmajäänust heastada. Leidkem 

vaid oma uudishimu ja teotahe üles! Heastada saame kas või seda, et veedame nüüd rohkem aega 

värskes õhus, suhtleme hoolsamalt oma eakaaslastega, püüame kannatlikumalt oma luid ja liikmeid 

trimmida, võtame järjekindlamalt osa meile pakutavatest kultuurisündmusest. Ka meie ühing loob 

omalt poolt selleks mitmeid häid võimalusi. Tulge Kadriorgu, lööge käed ise külge ja saage osa 

kõigest sellest, millest oleme pikka aega puudust tundnud. Nii maja sees kui ka parkaias saab taas 

mõnusalt oma argipäeva rikastada ja elule värvi lisada. Alljärgnevas suvises kuukavaski on ridamisi 

kaasahaaravaid üritusi, mis ootavad uudishimulikke kaasalööjaid. Mitmetest täiendustest saate teada, 

kui uudistate meie teadetetahvlit või loete kodulehekülge netis. 

Ega´s muud kui rõõmurohket suve!   

Südamlikult VENÜ juhatuse nimel                                                              Teie   Heino Hankewitz 
 

 
 

Teisipäeval, 2. juunil kell 12.00 

saavad üle pika aja taas kokku meie tugiisikud. 
 

Reedel, 5. juunil kell 13.00 

koguneme oma traditsioonilisele peole meie parkaias.  

Saame üle pika aja taas hulgakesi kokku ning  

naudime turvanõudeid jälgides üksteise seltsi.  
 

Esmaspäeval, 8. juunil ja teisipäeval 30. juunil, 

 reedel, 3. ja esmaspäeval, 20. juulil kell 10.00 

sõidame väikebussiga Viimsisse ja Muugale avastama sealseid vaatamisväärsusi  

(eelregistreerimisega, kogunemine päevakeskuses, sõiduraha 3 €) 
 

Teisipäeval, 9. ja reedel 26. juunil, esmaspäeval, 6. ja  reedel, 31. juulil kell 10.00 

teeme oma väikebussiga tiiru Nõmmel. 

(eelregistreerimisega, kogunemine päevakeskuses, sõiduraha 3 €)   
 

Reedel, 12. juunil ja reedel, 19. juunil kell 10.00 

sõidame väikebussiga uudistama Keila-Joa lossis avatud näitust „Kutse ballile“, juga ja randa 

(eelregistreerimisega, kogunemine keskuses, sõiduraha 5 €  ja sissepääs 5 €).   
 

Kolmapäeval, 17. juunil kell 10.00  

ekskursioon Padise vastrestaureeritud kloostrisse (eelregistreerimisega).  
 

Neljapäeval, 18. juunil kell 12.00 

kutsume  filmi- ja reisihuvilisi vaatama filmi Jaak Ruusi jalgrattaretke jälgedes  

Uus-Meremaale ja Uus-Kaledooniasse. 
 

Pühapäeval, 21. juunil kell 16.00 

teeme suvisel pööripäeval oma aias jaanituld ja grillime vorstikesi ning naudime üheskoos 

mõnusat pärastlõunat (eelregistreerimisega, osamaks 5 €). 



 
Esmaspäeval, 29. juunil kell 10.00 

läheb rühm huvilisi Samblapõllu loodusmatkale (eelregistreerimisega).  
 

Kolmapäeval, 8. juulil kell 10.00 

viib ringreis Järvamaale „Tõe ja õiguse“ filmimise maile (eelregistreerimisega). 
 

Kolmapäeval, 22 juulil kell 11.00 

veedame põnevad tunnid KUMUs 1 € päeval.  
 

Reedel, 10. ja esmaspäeval, 27. juulil kell 10.00 

toimub ringreis väikebussiga Kopli ja Paljassaare kandis (eelregistreerimisega, kogunemine 

päevakeskuses, sõiduraha 3 €)). 
 

Neljapäeval, 6. või 13. augustil kell 17.00 – jälgige reklaami! 

Tallinna Tuletõrjeühingu vaskpilliansambli „Pritsu Brass“ kontsert meie parkaias 

(lisaks saab lasta hea maitsta jäätisel ja veinil).  
 

Reedel ja laupäeval, 7.-8. augustil 

kahepäevane sõit Kiidjärve äärde Kalmer Tennossaarele pühendatud vabaõhuetendusele 

(eelregistreerimisega). 
 

Reedel, 28. augustil kell 13.00 

tervitame üksteist meie ühingu uue hooaja meeleolukal aiapeol. 

Seekord ühendame aiapeoga aprillikuus ära jäänud üldkoosoleku,  

sellepärast ootab juhatus osalema võimalikult kõiki meie liikmeid. 
 

 

RINGID ja TOIMKONNAD 

Ülevaated meie huviringidest ja toimkondadest asuvad garderoobi teadetetahvlil. 

Ringide tegevust koordineerivad juhatuse liige 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 juuli- ja augustikuus 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  telefonitsi. 
   
                     NÄITUSED 

2. KORRUSE GALERIIS 

on suvel väljas Tõnis Saadre lillefotode ning Eduard Tüüri karikatuuride näitus. 

 

KEELERUUMIS 

  saame uudistada Allan Saarmi maalinäitust.  

 

KÄSITÖÖTOAS  

ootab uudistajaid kottide näitus ning 

jätkub  meie käsitöömeistrite loomingu näitusmüük. 

 

NB! 

KOHVITUBA on avatud iga päev kell 10.00 - 15.00.  

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

SÖÖGITUBA on suvekuudel puhkusel.  

RAAMATUKOGUS saab kõikidel nädalapäevadel 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 ka suvekuudel vahetusjalatsites!  

 


