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Kallid VENÜ liikmed, 

üllatusterohkest jaanuarist on saanud kuidagi imekiiresti külmakuu ja uus aasta kogub järjest tuure, et 

taas oma järjekordne ring täis saada. Ega meil muud üle jää, kui püüda selle aja kulgemisega sammu 

pidada ning ammutada igast päevast võimalikult palju – elujõudu, teotahet, tegutsemislusti, 

teadmistejanu ning küllap veel nii mõndagi muud, mis meile oluline ja tähtis. Ka veebruarikuu pakub 

meile nakatavat kaasalöömis- ja kaasaelamisrõõmu, milleta oleks see talvekuu kindlasti palju vaesem 

ja külmem. Tundub, et ka seekord rikastab argipäev meid ühe või teise kohtumise, loengu või lausa 

kontserdiga, mida ei saa praegu ette näha, sellepärast tulge sageli Kadriorgu ja püüdke meie ühingu 

eluga ikka kursis olla, et midagi olulist ei jääks tegemata, nägemata või kuulmata. 

Head nautimist meile kõigile! 

Südamlikult VENÜ juhatuse nimel                                                        Teie   Heino Hankewitz 

 

 
 

Esmaspäeval, 4. veebruaril kell 13.30 

on meil hea võimalus võõrustada tervishoiministrit Riina Sikkutit ja  

Riigikogu saadikut, Puuetega Inimeste Koja juhatuse esinaist Monika Haukanõmme.  
 

Teisipäeval, 5. veebruaril kell 12.00 

kogunevad taas meie tugiisikud oma korralisele kokkusaamisele. 
 

kell 13.30 

koguneb taas muusikateraapia töötuba Teatri- ja Muusikaakadeemia praktikandi  

Britta Lutsu juhendamisel.  

Järgmised kohtumised esmaspäeviti 11. ja 25. veebruaril.  
 

Kolmapäeval, 6. veebruaril  

kell 10.30 

viib Aime Makke huvilised Kadrioru Kunstimuuseumisse vaatama näitust  

Johann Köleri ja August Weizenbergi loomingust ja Mikkeli Muuseumi näitust rahakunstist 

(eelregistreerimisega, sissepääs mõlemasse muuseumi 1 €, kogunemine kunstimuuseumis). 
 

kell 13.30 

annab meeleoluka kontserdi Tallinna Sotsiaal- ja tervishoiuameti segakoor.  
 

Teisipäeval, 12. veebruaril kell 14.00 

külastab huviring „Tunne kodulinna“ Rahvusraamatukogus  

avatud dokumentaalfotograaf Annika Haasi  

näitust „Eesti moslemikogukonna anatoomia”(eelregistreerimisega). 
 

Neljapäeval, 14. veebruaril kell 14.00 

leiab aset tõsine valimisteeelne debatt mitmete erakondade esindajate osavõtul. 
 

Laupäeval, 16. veebruaril kell 12.00 

on meil suurepärane võimalus nautida kolme arstist huvimuusiku kontserti. Üles astuvad Benno 

Margus (klaver), Ave Aava (sopran) ja Piret Müürisepp (viiul). 

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



 
Pühapäeval, 17. veebruaril 

väljasõit Tartusse Sadamateatri etendusele „Kalevipoeg“ (eelregistreerimisega). 
 

Neljapäeval, 21. veebruaril kell 14.00  

kohtub meie toidunõustaja Maria Kagan taas huvilistega ja jagab hinnalisi näpunäiteid. 

 

Laupäeval, 23. veebruaril  

kella 11.00-14.00 

on taas lauamänguhuviliste päralt Margus Makke. 

 

kell 14.00  

tähistame üheskoos meeleoluka kontserdiga Eesti Vabariigi loomise 101. aastapäeva.  

Kõlab meie Vanaemade koori reibas laul. 

Lisaks maiustame sünnipäeva puhul hea ja paremaga. 
 

Kolmapäeval, 27. veebruaril kell 13.30 

toob meile külakosti Viljandi eakate päevakeskuse lauluansambel „Soliid“. 

 

 

EELTEADE 

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

Rahvusraamatukogu  suures saalis. 

 
 

 

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. veebruaril kl 12.00. 

Psühhoterapeut HELENA BERGMAN nõustab eelkokkuleppel (kontakt telefonitsi). 

 

                    NÄITUSED 

2. KORRUSE GALERIIS 

Ka veebruar rõõmustab meid Taimi Pitsi ristpistes imekaunite piltidega.  

 

KÄSITÖÖTOAS  

saame jätkuvalt imetleda Hulla Liivi käsitöid ja saada osa Tiiu Meieri riiete näitusmüügist. 
 

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. 


