
Dzień dobry Kobiety! Dzień dobry Polki!
 

Marzec kojarzy nam się z nadejściem kalendarzowej wiosny i oczywiście naszym ulubionym kobiecym 

świętem: Dniem Kobiet. Z tej okazji zapraszamy Was aż na dwa wydarzenia!

 

Zeszłoroczne obchody Dnia Kobiet w Polce cieszyły się dużym powodzeniem i przemiło je wspominamy,

stąd nasza decyzja, aby i w tym roku impreza przybrała podobny charakter. Warto zapamiętać, że Dzień 

Kobiet w Polce odbędzie się w piątek 13 marca i z pewnością nie będzie to piątek pechowy!

A już 6 marca zapraszamy wszystkie kobiety do świętowania Międzynarodowego Dnia Kobiet w 

Vadercentrum Adam – więcej informacji poniżej. 

 

Nie możemy się nie pochwalić, że organizowane przez nas eventy cieszą się sporym powodzeniem, a od 

początku tego roku dwa z nich zostały opisane przez holenderskie gazety: "Trouw" i "Den Haag 

Centraal". Jest nam szalenie miło, że Centrum Polskich Kobiet budzi zainteresowanie wśród Holendrów i 

dziękujemy redakcjom za dobrą prasę.
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Harmonogram na marzec 2020 
 

6 marca (piątek)

godz.17.00 Dzień Kobiet w Vadercentrum Adam

(Lokalizacja: Jonckbloetplein 24, 2523AR Den Haag)

Nasze centrum POLKA będzie w tym dniu zamknięte!

13 marca (piątek)

godz.18.00 Dzień Kobiet w Polce – Ladies Night

20 marca (piątek)

godz.19.00 Salsa solo dla pań

godz.20.00 BSN, DigiD, Mijnoverheid – bez tajemnic

27 marca (piątek)

godz.17.30 Warszaty Conscious Kitchen- tylko dla wolontariuszek Polki

godz.19.00 Zumba z Zuzą

 

Dzień Kobiet w Vadercentrum Adam
Piątek, 6 marca godz.17.00

 

Chcesz spędzić ciekawy wieczór w międzynarodowym towarzystwie, popróbować dań z różnych
stron świata, a przy okazji poćwiczyć swój holenderski?

Na wyjątkową kolację z okazji nadchodzącego Dnia Kobiet zaprasza Vadercentrum Adam! Jest to centrum,
które powstało z myślą o wszystkich panach mieszkających w Hadze. Można tam przyjść, aby
pomajsterkować, odbyć interesujący kurs, skorzystać z komputera lub po prostu porozmawiać w męskim
gronie, przy okazji ćwicząc swój holenderski. Jednym słowem, taka POLKA, ale w męskim wydaniu.

6 marca panowie z centrum Adam zapraszają wszystkie panie z Hagi na specjalnie przygotowaną przez
nich samych 3-daniową kolację! Będą dla nas piec, gotować, będą serwować, a potem zmywać i
sprzątać. A wszystko po to, abyśmy w tym dniu poczuły się naprawdę wyjątkowo! Czy można oprzeć się
takiej propozycji?

A zatem zapraszamy! Zabierz ze sobą koleżankę, siostrę, mamę lub sąsiadkę i dołącz do nas!
Spotykamy się o 17.00 przed wejściem do Vadercentrum Adam.
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Ważne: chęć udziału zgłoś do nas wcześniej mailem na adres: polka.segbroek@gmail.com lub pod
wydarzeniem na Facebook’u. Na Wasze zgłoszenia czekamy do 2 marca włącznie.

Adres: Vadercentrum ADAM, Jonckbloetplein 24, 2523 AR Den Haag.

Wstęp gratis!

Uwaga: w tym dniu nasze centrum POLKA będzie zamknięte.

Dzień Kobiet w POLCE
Piątek 13 marca godz. 18.00

Z okazji Dnia Kobiet zapraszamy wszystkie mieszkanki Hagi do udziału w wydarzeniu, które pomoże
odkryć Wasz kobiecy potencjał. Ekspertki z różnych dziedzin (stylistka fryzur, makijażystka, masażystka,
fotografka) zaproponują Wam niezwykłą metamorfozę, która z całą pewnością sprawi radość,
zaskoczy, a na pewno będzie przemiłym doznaniem. Będzie można wymasować refleksologicznie
dłonie lub głowę, skorzystać z porady wróżki lub zrobić sobie oryginalny tatuaż z henny na dłoni (mehendi).

Na naszej imprezie nie zabraknie również przygotowanych przez nasze wolontariuszki pysznych
przekąsek i słodkości.

Drogie Panie, koniecznie zaznaczcie sobie w kalendarzu piątek 13 marca – Dzień Kobiet w POLCE!

Zapraszamy!

Wstęp: 5€ przy wejściu (tylko gotówką)
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BSN, DigiD, Mijnoverheid – bez tajemnic. Spotkanie

informacyjne

Piątek, 20 marca godz. 20.00

Co oznaczają takie skróty jak BSN, DigiD i kiedy mamy z nimi do czynienia? Gdzie możesz zgłosić
wniosek o zasiłek i jak sprawdzić, czy on Ci przysługuje?

A może po prostu jesteś ciekawa/ciekawy, co o Tobie wiedzą instytucje rządowe i użytku publicznego i
gdzie można te informacje znaleźć?

Na te i inne pytania odpowie Dorota Wrona, która jako wolontariuszka w różnych instytucjach
pomocowych w Hadze od 7 lat wspiera polskich migrantów.

Wstęp gratis!
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Warsztaty Conscious Kitchen

Wolontariuszki się szkolą*

Zrównoważony rozwój, świadoma konsumpcja, dbałość o przyszłość naszej planety. To wątki, które
coraz częściej pojawiają się zarówno w mediach, jak i w debatach politycznych. A jak często my sami
podejmujemy te tematy?

W piątek 27 marca pod okiem przedstawicieli organizacji Conscious Kitchen [Świadoma Kuchnia] z
Hagi będziemy odkrywać świat wegetariańskich potraw. Po kulinarnych zmaganiach zasiądziemy do
wspólnego stołu, by porozmawiać o tym, na ile my same świadomie korzystamy z zasobów naszej
planety? Co robimy, aby wystarczyły one także dla przyszłych pokoleń? Organizatorzy podpowiedzą
również, co możemy w naszym codziennym życiu zmienić, aby naszej planecie było choćby trochę
lżej.

Warsztaty odbędą się w ramach projektu Buro EU, który jest wspólną inicjatywą haskiej organizacji
Initiatives of Change (https://www.iofc.nl/Project-Buro-EU ) i holenderskiej reprezentacji Komisji
Europejskiej.

  
*Warsztaty tylko dla wolontariuszek Polki
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Foto: Conscious Kitchen

Do zobaczenia w POLCE! 
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Nasz adres e-mail: 

polka.segbroek@gmail.com 
 

Chcesz zmienić ustawienia otrzymywanych od nas wiadomości? 
Tutaj możesz zaktualizować swój profil lub wypisać się z listy. 

 

 
 
 
 
 
 

This email was sent to <<Adres e-mail>> 
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POLKA - Centrum voor Poolse Vrouwen in Segbroek · wijkcentrum Regenvalk · Regentesseplein 148 · The Hague, Zh 2562GR · Netherlands 
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