
Beste leden, vrijwilligers en vrienden
van POLKA,

De herfst is gekomen, maar betekent dit dat we nu thuis op de bank, onder een

deken, gaan zitten? Natuurlijk niet, je bent van harte welkom bij Polka voor

een kop thee of kof�e in een leuk gezelschap! 

Polka is elke vrijdag open voor bezoekers en elke tweede week op

woensdag, zonder je huis te verlaten, kun je ons live op onze website zien.

En oktober belooft interessant te worden! Ter herinnering: in het laatste

weekend van oktober gaan we over op de wintertijd!

Let op: voor alle bijeenkomsten bij ons in het centrum, is registratie

verplicht. Dat kan via e-mail polka.segbroek@gmail.com of door een

bericht te sturen via messenger via onze pagina:

FACEBOOK FanPage

Agenda voor oktober 2020

Vrijdag 2 oktober

19:30 Over gevoel van eigenwaarde en zelfverzekerdheid - workshop

Woensdag 7 oktober

20:00 Waarom inschrijven bij de gemeente? (online)

Vrijdag 9 oktober

19:00 Boekenclub

20:30 Stichting Yasmin op bezoek bij Polka

Vrijdag 16 oktober

https://www.facebook.com/POLKA-centrum-voor-Poolse-vrouwen-in-Segbroek-2357679464512824?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=bekijk_alle_activiteiten_in_oktober&utm_term=2020-10-01
https://www.facebook.com/POLKA-centrum-voor-Poolse-vrouwen-in-Segbroek-2357679464512824?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=bekijk_alle_activiteiten_in_oktober&utm_term=2020-10-01
http://twitter.com/?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=bekijk_alle_activiteiten_in_oktober&utm_term=2020-10-01
mailto:polka.segbroek@gmail.com
mailto:polka.segbroek@gmail.com
https://www.facebook.com/POLKA-centrum-voor-Poolse-vrouwen-in-Segbroek-%20%202357679464512824/?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=bekijk_alle_activiteiten_in_oktober&utm_term=2020-10-01


19:00 Creatieve Polka - macramé workshop

19:30 Drugs onder jongeren

Woensdag 21 oktober

20:00 Bewust eten, gezond blijven (online)

Vrijdag 23 oktober

19:00 Schilderdictee, dat wil zeggen… Kunstmuseum bij Polka! 

20:30 Vrouwenkring

Vrijdag 30 oktober

20:00 Groen, groener, groenst! Praktische tips om duurzamer te leven

Vrijdag 2 oktober om 19:30 uur

Workshop: Over gevoel
van eigenwaarde en
zelfverzekerdheid

Een gezond gevoel van eigenwaarde biedt ons de mogelijkheid om ons

potentieel te ontwikkelen, onze capaciteiten op de juiste manier te

benutten, bevredigende relaties op te bouwen met anderen en te

functioneren in overeenstemming met onze waarden, terwijl we openstaan

voor de meningen van anderen.

Tijdens de bijeenkomst ontdekken jullie: Hoe houd je je gevoel van

eigenwaarde en zelfvertrouwen uit elkaar? Kun je het gevoel van

eigenwaarde van kinderen ondersteunen, ook als je eigen gevoel van

eigenwaarde tijdens het socialisatieproces sterk verstoord is?

Kosten: €5

Let op! Het aantal deelnemers is beperkt.

Aanmelden verplicht via email iza.franssen@stichtingpoema.nl

Woensdag 7 oktober om 20:00 uur

Waarom inschrijven bij
de gemeente? (online)

Wat houdt inschrijving bij de

gemeente in en wat zijn de gevolgen
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als je dat niet doet? Wat betekent

verblijfsstatus? Wat is jouw status en wat houdt het in? Wat betekenen

afkortingen als BSN, BRP, RNI en wanneer hebben we ermee te maken? 

Deze en andere vragen worden beantwoord door onze speciale gast, mevrouw

Anna Jansen, beleidsadviseur arbeidsmigratie bij de gemeente Westland.

We nodigen je van harte uit voor een online gesprek op onze fanpage

https://www.facebook.com/POLKA-centrum-voor-Poolse-vrouwen-in-

Segbroek-2357679464512824

Vrijdag 9 oktober om 19:00 uur

Boekenclub

Je bent van harte welkom bij onze

Boekenclub. Dit keer hebben we als

thema geschiedenis van de

literatuur, waarin vrouwen in

middeleeuws Europa geschiedenis hebben geschreven. Ken je Świętosława, de

dochter van Mieszko I van Polen [de eerste historische hertog van Polanen], die

koningin werd in het verre Scandinavië en onder de Vikingen bekend stond als

Sigrid Storråda? Haar leven inspirerende Elżbieta Cherezińska om een roman te

schrijven, ook hierover zullen we het hebben. Er zullen ook andere auteurs

aan bod komen, deel je indrukken, we kunnen elkaar inspireren om

interessante boeken te lezen.

Je bent van harte welkom, ook om een kijkje te nemen in onze bibliotheek.

Gratis toegang, wel vooraf inschrijven.

Vrijdag 9 oktober om 20:30 uur

Stichting Yasmin op
bezoek bij Polka

We gaan in gesprek met

vertegenwoordigers van Stichting

Yasmin, met wie we zullen praten

over: hoe we vrouwen kunnen ondersteunen in hun persoonlijke

ontwikkeling en hun actieve deelname aan het sociale leven. 
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Stichting Yasmin is een activeringscentrum voor Haagse vrouwen. Het biedt

taalcursussen, coaching, workshops gericht op het ontdekken van je eigen

talenten, tot het zoeken naar een baan of vrijwilligerswerk. Stichting

Yasmin werkt samen met verschillende organisaties in Den Haag, hierdoor

kunnen hun vrijwilligers en deelnemers hun kansen optimaal benutten.

We nodigen je uit om deel te nemen aan deze bijeenkomst!

Gratis toegang, wel vooraf inschrijven.

Vrijdag 16 oktober om 19:00 uur

Creatieve Polka 
Macramé workshop
Kijk je wel eens naar handgemaakte

producten en zie je thuis de perfecte

plek voor deze items, of denk je dat ze

een geweldig cadeau zouden zijn,

maar de prijs schrikt je af en je mist de vaardigheden? Polka nodigt je uit voor

een creatieve workshop. 

Tijdens de workshop maak je je eigen macramé uil. Je leert drie basisknopen

waarmee je zelf bijvoorbeeld een plantenhanger of iets anders kunt

maken. Daarnaast leer je welk touw goed is voor de macramé techniek en

waar je het kan kopen. Na de workshop ontvang je ook een korte

instructievideo.

Let op: handvaardigheid is niet vereist!

Aanmelden via: magdasucha.wojtecka@gmail.com

Kosten: €5 (vooraf betalen).

Let op! Het aantal deelnemers is beperkt.

Vrijdag 16 oktober om 19:30 uur

Drugs onder jongeren

Heb je het vermoeden dat je kind

drugs gebruikt? Voel je je hulpeloos

en weet je niet wat je kan doen? Onze

gast, een medewerker van de GGZ

Indigo, onderdeel van de Parnassia Groep zal o.a. vertellen over de

verschillende soorten drugs, hoe deze werken, wat verslaving is en wat de

verschillende stadia ervan zijn. 
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Je krijgt ook handvatten om met je kind hierover te praten - wat is goed of niet

om te doen en waar je terecht kan voor hulp als je denkt dat de situatie uit de

hand loopt. 

Gratis toegang, aanmelden is verplicht.

Woensdag 21 oktober om 20:00 uur

Bewust eten, vitaal
blijven (online)

Wat zit er achter het woord dieet?

Bestaan er slechte en goede calorieën? Bepalen genen echt ons gewicht?

Wat vertelt ons lichaam ons als we zin hebben in "iets"? Waarom komen we aan

terwijl we weinig eten en is gezond eten duur en koken tijdrovend? 

Dorota Sobolewska, diëtiste bij huisartsenpraktijk Laila in Den Haag en

auteur van de blog Twój Dietetyk Den Haag, beantwoordt deze en andere

vragen.

We nodigen je uit voor een gesprek op onze FB fanpage (POLKA - Centrum

voor Poolse Vrouwen in Segbroek)

Vrijdag 23 oktober om 19:00 uur

Schilderdictee, dat wil
zeggen…
Kunstmuseum bij
Polka!

Het wordt een bijzondere avond: een van de belangrijkste musea van Den

Haag komt bij ons op bezoek! Je vraag je af hoe dit mogelijk is?

Kom en zie het zelf! Wieke Terpstra, kunstenares en gids van het

Kunstmuseum in Den Haag, nodigt ons uit om op een onconventionele

manier mee op avontuur te gaan in de magische wereld van de kunst. Hoe

gaat zij dat doen? Op dictaat van de schilder natuurlijk!

Ben je al geïntrigeerd? Wil je meer weten? Kom dus langs! 

De deelnemers aan onze workshop wacht ook één verrassing…

Prijs:: €2 euro
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Let op! Het aantal deelnemers is beperkt. Aanmelden is verplicht.

Vrijdag 23 oktober om 20:30 uur

Vrouwenkring

Dingen buitensporige aandacht

geven vs. oplettend zijn: hoe vaak

komen deze twee onderwerpen in

ons dagelijks leven voor? Hoe

verhouden ze zich tot het algemeen

omgaan met het leven en het behalen van eigen doelen? Wat betekenen ze in

de praktijk en hoe kan je ze gebruiken voor actie?

Agnieszka Bińka, zal proberen de betekenis van en de verschillen tussen

de twee termen uit te leggen. 

Je bent van harte welkom.

Gratis toegang, aanmelden is verplicht.

Vrijdag 30 oktober om 20:00 uur

Groen, groener,
groenst! Praktische
tips om duurzamer te
leven

We hadden een zomer die alle hitterecords versloeg, zo warm was het. Er werd

zelfs gewaarschuwd voor watertekort en we konden beter geen zwembadjes

meer vullen – en dat in Nederland, dat vol is van water. Er waren ook

gigantische bosbranden in Australië en Amerika. Is dit normaal of een teken

van klimaatverandering? Wat vind jij? En wat doe jij praktisch, om goed voor

de planeet te zorgen? Scheid je afval of kook jij met restjes? En wat kun je nog

meer doen? Of vind jij meer doen, niet nodig? 

We zijn benieuwd. Deze avond gaan we in gesprek over hoe ‘groen jij er van

ziet’, met ook praktische tips en voorbeelden van Caroline Verduin, onze

vrijwilliger en parlementair adviseur klimaat- en energiebeleid van D66, Julia

IJsselmuiden die alles van voedselverspilling en wat daartegen te doen weet en

werkt voor Contronics Dry Misting en Stefanie Schuddebeurs, projectleider

bij Stichting Initiatives of Change.



Dit is een samenwerking met Buro EU, die Haagse mensen beluistert over de

planeet en zorgen voor de aarde, voor Initiatives of Change en de Europese

Commissie.

Let op: BONUS! Kom je naar deze bijeenkomst, dan word je ook uitgenodigd

voor een vegetarische kookworkshop eind november!

Gratis toegang, aanmelden is verplicht.

Tot ziens in POLKA!

SHARE ON FACEBOOK SHARE ON TWITTER FORWARD EMAIL

Polka- Centrum voor Poolse Vrouwen in
Segbroek

Regentesseplein 148, 

2562 GR Den Haag

Nederland 

polka.segbroek@gmail.com

Je krijgt deze e-mail omdat je je hebt ingeschreven om
onze nieuwsbrief te ontvangen. 

Afmelden voor de newsletter? 

(klik hier) Schrijf me uit!
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