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Hea VENÜ liige, 

meeleolukat ja tegusat kevadet meile kõigile. Nagu alljärgnev kava tõestab, 

kaasalöömisvõimalustest meil puudus ei ole, kui vaid tahtmist ja ettevõtlikkust jätkuks. 

Pikemad ja päikesepaistelisemad päevad loovad meile tegutsemiseks soodsa pinnase, seega 

ärgem jätkem hoogu ega ajagem midagi kevadväsimuse kaela. Pealegi aitavad munadepühad 

omalt poolt heale tujule jõudsalt kaasa. 

 

Südamlikult VENÜ juhatuse nimel                                                      Teie   Heino Hankewitz 
 

 
 

Esmaspäeval, 3. aprillil kell 13.00 

avame käsitöötoas kangakudujate näituse. 
 

Teisipäeval, 4.aprillil kell 12.00 

saavad tugiisikud Pille Juustu juhtimisel taas kokku.  
 

Kolmapäeval, 5. aprillil kell 19.00-21.00 

kutsuvad kohaliku Türgi kogukonna liikmed VENÜ kaastöötajaid paastuaja õhtusöögile iftarile 

(eelregistreerimisega). 
 

Neljapäeval, 6. aprillil kell 14.00 

jagavad meile uudiseid Kadrioru raamatukogu töötaja Kaidi Roomet ja Torupilli raamatukogu 

töötaja Siiri Alvela. 
 

Reedest pühapäevani, 7.- 9. aprillini 

otsime taas kõikjale majja peidetud värvilisi šokolaadimune  

ning naudime ülestõusmispühade meeleolu nii maja sees kui ka parkaias.  
 

Laupäeval, 8. aprillil  

kell 11.00 – ootame kõiki lihavõttemune värvima, ikka Ilme Loigu käe all.  

kell 12.30 – avame omavärvitud lihavõttemunade näituse.  
 

Teisipäeval, 11. aprillil  

kell 12.00 – kogunevad käsitöötoas käsitööringide juhendajad.  

kell 14.00 - tutvustab Tiina Tallinn huvilistele Tallinna suvemõisaid.  
 

Kolmapäeval, 12. aprillil kell 9.00 

toimub väljasõit Ida-Virumaale (eelregistreerimisega). 
 

Esmaspäeval, 17. aprillil kell 10.00  

on meil külas Haapsalu sotsiaaltöötajad. 
 

Teisipäeval, 18. aprillil kell 11.00 

tutvustab Liilia Maini Pihlak uudishimulikele Fahle Galeriitänavat  

(kogunemine Masina tänaval). 



 
 

Kolmapäeval, 19. aprillil kell 10.00 

joonistavad meie eluolu Pelgulinna Gümnaasiumi õpilased  

õpetaja Annika Tontsi juhendamisel.  
 

Neljapäeval, 20. aprillil kell 13.00 

tulevad mängudetoas kokku mälumängurid. 
 

Reedel, 21. aprillil kell 14.00 

rõõmustab oma lauluga kuulajaid ansambel „Meelespea“. 
 

Kolmapäeval,26. aprillil kell 14.00 

avame 2. korruse galeriis pidulikult  

maalikunstnik Rein Meresaare külalisnäituse. 
 

Kolmapäeval, 26. aprillil kell 11.00 

viib Aime Makke meid Kadrioru lossi uut näitust avastama.  
 

Neljapäeval, 27. aprillil kell 14.00 

koguneb Mare Parkala eestvedamisel taas Mare muusikasalong. 

 

. 

 

RINGID ja TOIMKONNAD 

Ülevaated meie huviringidest ja toimkondadest asuvad garderoobi teadetetahvlil. 

Ringide tegevust koordineerivad juhatuse liikmed REET VÕRK ja 

 ENE-REET ALBER (võimlemisringid), toimkondi AIME MAKKE. 

 

NÕUSTAMINE 

Dr. TIIU VAASNA mõõdab vererõhku esmaspäeviti kl 13.00 – 15.00. 

Proviisor IIVI KANN nõustab ravimite tarbimise teemal (kontakt telefonitsi). 

VIIVI HALLIK juhib SOS-teenistust. 

LIILIA MAINI PIHLAK kohtub reisihuvilistega  esmaspäeval, 17.apr kell 12.00. 

Psühhoterapeudid HELENA BERGMAN ja REET POOM on abivalmis appi tulema. 

 

                   NÄITUSED 

2. KORRUSE GALERIIS 

on 16. -23. apr. meie endise liikme Tõnis Saadre mälestusnäitus. 

Alates 26. aprillist saame nautida Rein Meresaare loomingut. 

 

KÄSITÖÖTOAS 

on väljas kangakudujate loomingu näitus. 

Ühtlasi ootab seal meie meistrite käsitöö uudistamist ja soetamist. 

 

NB! 

KOHVITUBA on avatud iga päev kell 10.00 - 17.00. 

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

SÖÖGITUBA on nautijate päralt esmaspäevast reedeni kella 12.00 – 14.00. 

RAAMATUKOGUS saab päev läbi lugeda ajalehti ja ajakirju,  

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. 

Vedelema jäetud jalatsid kuuluvad kõrvaldamisele. 

 


