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Armas VENÜ liige, 

 

alljärgnev suvekuude kava räägib ise enda eest. Ilmaennustajate ütluste järgi ei lubavat ilmataat   

tänavu just  sama  palju päikest ja sooja kui möödunud suvel, sellepärast kulub meile aktiivne puhkus 

eriti marjaks ära. Nautigem siis seda võimalust täiel rinnal. Ajakavas on ridamisi kaasahaaravaid 

üritusi, mis lausa kutsuvad kaasa lööma. Meie maja on ka suvekuudel iga päev avatud, nii et kõik on 

oodatud lisaks veel ka parkaias aega veetma ja miks mitte ka käsi mullaseks tegema või lilli kastma. 

Vihmase ilma korral jagub tegevust ka majas sees, sest nii raamatukogu kui ka näitused pakuvad palju 

avastamisrõõmu.  

Kosutavat ja nauditavat suve meile kõigile!   

 

Südamlikult VENÜ juhatuse nimel                                                              Teie   Heino Hankewitz 
 

 
 

Reedel, 7. juunil kell 13.00 

koguneme oma traditsioonilisele aiapeole.  

Kevadpidu on läheneva laulu- ja tantsupeo meeleolus. Tuleme seekord rahvariietes või 

ehime end mõne muu rahvusliku riideeseme või kaunistusega. 
 

Kolmapäeval, 12. juunil kell 11.00 

oleme koos Aime Makkega KUMUs 1 € päeval. (eelregistreerimisega). 
 

Reedest pühapäevani, 14.-16. juunini 

kolmepäevane väljasõit Ruhnu saarele (eelregistreerimisega). 

 

                                                                      Esmaspäeval, 17.juunil kell 10.00 

sõidame väikebussiga uudistama Keila-Joa juga ja randa. 

(eelregistreerimisega, kogunemine keskuses, osamaks 5 €)   
 

Laupäeval, 22. juunil kell 16.00 

teeme oma aias jaanituld ja grillime vorstikesi ning naudime üheskoos mõnusat 

pärastlõunat (eelregistreerimisega,osamaks 2€). 
 

Esmaspäeval, 8. juulil kell 11.00 

on meil külas koor Jaapanist. Saame nautida kauge maa koorilaulu. 
 

Teisipäeval, 9. juulil  

ekskursioon Maardu ja Kostivere mõisa (eelregistreerimisega).  
 

Laupäeval ja pühapäeval, 13.-14. juulil 

ringreis Vana-Võrumaal ja Setomaal koos Vasteliina linnuse külastusega 

(eelregistreerimisega). 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
Teisipäeval, 16. juulil kell 12.00 

teeme oma väikebussiga tiiru Nõmmel. 

(eelregistreerimisega, kogunemine keskuses, osamaks 3 €)   
 

Kolmapäeval, 17. juulil  

laevasõit koos jalgsimatkaga Aegna saarel (eelregistreerimisega). 
 

Kolmapäeval, 24. juulil 

väljasõit Prangli saarele (eelregistreerimisega).  
 

Pühapäeval, 4. augustil kell 14.00 

Tallinna Tuletõrjeühingu vaskpilliansambli „Pritsu Brass“ kontsert meie parkaias 

(lisaks saab maiustada hea ja paremaga, ka jäätise ja veiniga).  
 

Teisipäeval, 13. augustil kell 12.00 

teeb meie väikebuss huvisõidu Viimsis.  

(eelregistreerimisega, kogunemine keskuses, osamaks 3 €)   
  

Reedel, 30. augustil kell 13.00 

tervitame üksteist meie ühingu uue hooaja meeleolukal aiapeol. 
 

RINGID ja TOIMKONNAD 

Ülevaated meie huviringidest ja toimkondadest asuvad garderoobi teadetetahvlil. 

Ringide tegevust koordineerib juhatuse liige REET VÕRK,  

toimkondadel hoiab silma peal juhatuse liige AIME MAKKE. 
 

 

NÕUSTAMINE 

Terapeut MARIKA SIIMON nõustab eelkokkuleppel (kontakt telefonitsi). 

dr TIIU VAASNA mõõdab vererõhku ja nõustab juunikuus esmaspäeviti kl 11.00 – 13.00. 

MARET KOKLA annab juriidilist nõu (kontakt perenaiste vahendusel). 

IIVI KANN nõustab ravimite tarbimise teemal (kontakt telefonitsi). 

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

MARET VESKE aitab avastada loodusravi saladusi kolmapäeviti kl 12.00-13.00. 

LIILIA MAINI PIHLAK nõustab reisihuvilisi  10. juuni, 8. juulil ja 12. aug. kell 12.00. 

Psühhoterapeut HELENA BERGMAN nõustab eelkokkuleppel (kontakt telefonitsi). 

 

                   

                   NÄITUSED 

 

2. KORRUSE GALERIIS 

on suvel väljas akvarellinäitus.   
 

KÄSITÖÖTOAS  

on  meie käsitöömeistrite loomingu näitusmüük. 
 

NB! 

KOHVITUBA on avatud iga päev kell 10.00 - 17.00.  

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

SÖÖGITUBA on suvekuudel puhkusel.  

RAAMATUKOGUS saab kõikidel nädalapäevadel lugeda ajalehti ja ajakirju,  

ajalehte „Elukaar”, 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!  

 


