Eesti parim mittetulundusühing 2001
Hea VENÜ liige,
suvehooaja avamiseni on veel õige vähe päevi jäänud. Siiski aga nii palju, et teha möödunust
kuudest kokkuvõte, nautida järjest värvikirevamat loodust, lüüa heas tujus kaasa kõikjal, mis
kavalehel kirjas või mujal toimumas. Lisaks huviringides osalemisele jagub tegevust nii
majasisestel ettevõtmisel ja heakorratöödel kui ka meie parkaia hooldamisel. Nagu alati on ka
sedapuhku igaühe panus eriline, tänuväärne ja oluline. Head tegemine nagu aktiivne ja
uudishimulik olemine pikendab teatavasti suurel määral meie eluiga ning aitab nii meil endil
kui ka meie eakaaslastel olla reibas ja elurõõmus.
Südamlikult VENÜ juhatuse nimel

Teie Heino Hankewitz

Teisipäeval, 3. mail kell 13.00
meie akvarellijate aastanäituse pidulik avamine.

Teisipäeval, 3. mail kell 12.00
saavad Pille Juusti eestvedamisel taas kokku meie tugiisikud.
Arvukad hoolealused ootavad nii vanu tuttavaid kui ka uusi kaasalööjaid.
Kõik huvilised, kes soovivad oma südamesoojust jagada, on teretulnud ühinema.

Reedel, 6. mail kell 14.30
annab läheneva emadepäeva puhul meeleoluka kontserdi naisansambel „Meelespea“.
Laupäeval, 7. mail kell 10.00
istutame koos VENÜ auliikme Keit Pentus-Rosimannuse ja tema toimkonnaga
majaümbruse täis imekauneid kollaseid võõrasemasid.
Teisipäeval, 10. mail
viib reisibuss matkasellid Lahemaale suuri kive otsima ja imetlema (eelregistreerimisega).
Neljapäeval, 12. mail kell 14.00
kutsub meie uus praktikant Pille Ude osavnäppe oma töötuppa
väikesi märkmikke valmistama ja köitmist õppima.
Teisipäeval, 17. mail kell 10.20
põnev kohtumine teraapiakoeratiimiga projektijuhi Heilika Küti käe all.
Meid ootavad ees ühised vahvad tegevused. Tulgem kaasa lööma.
Kolmapäeval, 18. mail kell 14.30
saab lõpuks teoks meie külaskäik Raadiomajja
(eelregistreerimisega, kogunemine Raadiomaja fuajees Gonsiori tänavas)
Grupijuht on Liilia Maini Pihlak.
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Neljapäeval, 19. mail kell 12.00
kutsub Anu Noot kõiki kaasamõtlejaid oma elustiiliparandajate loengule..

Kolmapäeval ja neljapäeval, 18. ja 19. mail
on grupp VENÜ liikmeid Urmas Paeti kutsel Euroopa Parlamendis Brüsselis.

Pühapäeval, 22. mail
seisab ees ülipõnev väljasõit Soomaale (eelregistreerimisega).
Kolmapäeval, 25. mail kell 13.00
viib Aime Makke kõik huvilised KUMUsse (eelregistreeimisega).
Laupäeval, 28. mail kell 12.00
lähme maailmarändur Jaak Ruusiga taas filmimatkale –
saame üheskoos osa tartlase Rein Lepiku reisimuljetest.

EELTEADE
Reedel, 10. juunil kell 13.00 leiab meie parkaias aset VENÜ korraline üldkoosolek.
Sellele järgneb lustlik kevadpidu, millega avame oma tänavuse suvehooaja.

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).
Dr. TIIU VAASNA mõõdab vererõhku esmaspäeviti kl 11.00 – 13.00.
Proviisor IIVI KANN nõustab ravimite tarbimise teemal (kontakt telefonitsi).
VIIVI HALLIK jagab nõu seoses SOS-teenistusega vastavalt eelnevale kokkuleppele.
LIILIA MAINI PIHLAK kohtub reisihuvilistega esmaspäeval, 14. märtsil kell 12.00.
Psühhoterapeudid HELENA BERGMAN ja REET POOM nõustavad eelkokkuleppel.

NÄITUSED
2. KORRUSE GALERIIS
saame endistviisi imetleda meie akvarellijate aastanäitust.
KÄSITÖÖTOAS
on väljas meie käsitöömeistrite uue loomingu näitus.
NB!
KOHVITUBA on avatud argipäeviti kella 10.00- 17.00,
nädalavahetustel kella 10.30-14.00.
(müügil küpsetised,võileivad, jäätis, kohv, tee, mahl).
SÖÖGITUBA on nautijate päralt esmaspäevast reedeni kella 12.00 – 14.00.
RAAMATUKOGUS saab 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.

