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Kallis VENÜ liige! 

Küll on ikka tore, et märtsikuul on meie jaoks nii palju vahvaid kingitusi: pikemad ja 

valgemad päevad, kevade algus, vastla- ja emakeelepäev, teatrikuu. Sellesse ritta sobivad 

hästi ka kõik need ettevõtmised, mis leiavad aset meie oma ühingus, nii  Kadriorus kui ka 

väljaspool. Tegemistest meil juba puudu ei ole. Jätkuks vaid huvi ja kaasalööjaid. Üks on aga 

selge. Ega me muidu kevadväsimust trotsi, kui endas aktiivsust ja uudishimu ei säilita. Nii et 

muudkui tegusalt edasi. Saja-aastased kaasteelised näitavad meile suurepärast eeskuju ja on 

heaks sihiks, milleni jõuda. Jätkuvat jõudu ja pealehakkamist meile kõigile.     

 

Südamlikult VENÜ juhatuse nimel                                                       Teie   Heino Hankewitz 

 

 
 

Teisipäeval, 5. märtsil  

kell 12.00 - saavad taas kokku meie tugiisikud. 

 

kell 15. 30 – avame pidulikult Pelgulinna Gümnaasiumi õpilaste  

tööde näituse „Päev VENÜs“. 

 

Kogu vastlapäeva maiustame kuklitega ja kui ilm vähegi lubab,  

laseme oma parkaias liugugi. 

 

Reedel, 8. märtsil kell 13.30 

tähistame rahvusvahelist naistepäeva koos Kesklinna Sotsiaalkeskuse „Vanaisadega“.  

Meeleolukas kontsert teeb päeva rõõmsamaks. Ansamblit juhendab Vaike Sarn.  

 

Kolmapäeval, 13. märtsil kell 13.30 

võõrustame taidlusnäitlejaid Mulgimaalt.  

Teatrikuu ja emakeelepäeva puhul etendab Abja EHH-Teater 

J. Puusepa „Asemikud“ Kersti Sillaotsa ja Andres Linnupuu lavastuses. 

 

Teisipäeval, 19. märtsil kell 11.00 

külastab huviring „Tunne kodulinna“ Sisekaitseakadeemia põneva arhitektuuriga  

uut hoonet Lasnamäel. Meid võõrustab maja arhitekt Peeter Tambu (eelregistreerimisega). 

 

Kolmapäeval, 20. märtsil kell 13.00 

avame pidulikult meie oma käsitöömeistrite näituse. 

 

Neljapäeval, 21. märtsil kell 14.00  

kohtub meie toidunõustaja Maria Kagan oma fännidega ja jagab hinnalisi näpunäiteid. 

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



 
Kolmapäeval, 27. märtsil 13.30 

vahendab reisisell Mati Kaal pildikesi kaunilt Sansibari saarelt. 

 

Reedel, 29. märtsil kell 13.30 

on meil hea võimalus kuulda vahetuid muljeid Brüsselist.  

Külla tuleb Euroopa Parlamendi saadik Urmas Paet. 

 

Laupäeval, 30. märtsil kella 11.00-14.00 

on taas lauamänguhuviliste päralt Margus Makke. 

 

 

EELTEADE 

VENÜ liikmte korraline üldkoosolek toimub reedel, 5. aprillil kell 11.00 

Rahvusraamatukogu  suures saalis. 

Kutse saab igaüks valvelauast. 

 
 

 

RINGID ja TOIMKONNAD 

Ülevaated meie huviringidest ja toimkondadest asuvad garderoobi teadetetahvlil. 

Samas leiate ka ajad, mil üks või teine ring koos käib. 

Ringide tegevust koordineerib REET VÕRK,  

toimkondadel hoiab silma peal AIME MAKKE. 

 

NÕUSTAMINE 

Terapeut MARIKA SIIMON nõustab taas (kontakt telefonitsi). 

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

MARET KOKLA annab juriidilist nõu (kontakt perenaise vahendusel). 

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, 11. märtsil kl 12.00. 

Psühhoterapeut HELENA BERGMAN nõustab eelkokkuleppel (kontakt telefonitsi). 

 

                    NÄITUSED 

2. KORRUSE GALERIIS 

on alates 5. märtsist väljas Pelgulinna Gümnaasiumi õpilaste tööde näitus „Päev VENÜs“.  

 

KÄSITÖÖTOAS  

võime alates 20. märtsist imetleda meie käsitööringide mitmekesist loomingut.  

Sealsamas kestab Tiiu Meieri disainitud ja õmmeldud riiete näitusmüük. 

 

NB! 

KOHVITUBA on avatud iga päev kell 10.00 - 17.00.  

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

SÖÖGITUBA pakub argipäeviti maitsvat lõunat kell 12.00-14.00.  

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.  

 

Meie majas kasutame vahetusjalatseid. 


