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De vakantie is weer voorbij! 

Hallo allemaal!

De zomer is in volle gang, jullie zijn waarschijnlijk al terug van vakantie, in

ieder geval degenen met schoolgaande kinderen. Het tropische weer heeft ook

Nederland bereikt, de Hagenaars hebben het geluk dat ze aan zee wonen

en op het strand kunnen afkoelen, dichtbij hun eigen huis. 

September staat voor de deur en langzaam schakelen we naar onze dagelijkse

routine na de vakantie: werk, school, huishoudelijke taken en andere alledaagse

verplichtingen. 

Polka heeft een interessant en gevarieerd programma voorbereid voor de

komende periode. We kunnen elkaar in ons centrum ontmoeten, maar we

blijven ook online uitzenden. We hopen jullie snel weer te zien!

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 september 2020

Vrijdag 4 september

19.30 uur Over de kunst van 'nee' zeggen en grenzen stellen

Woensdag 9 september
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20.00 uur Afvalscheiding in Den Haag (online)

Vrijdag 11 september

19.00 uur Boekenclub: boeken over Nederland

20.30 uur Vrouwenkring: over eigenwaarde en zelfacceptatie

Vrijdag 18 september

20.00 uur Alles over DigiD en MijnOverheid.nl

Woensdag 23 september

20.00 uur Cultuurverschillen tussen Polen en Nederland op de werkvloer

(online)

Vrijdag 25 september

20.00 uur Eigen bedrijf - een nieuwe fase in je leven!

Vrijdag 4 september om 19.30 uur

Over de kunst van
'nee' zeggen en
grenzen stellen.
Workshop voor ouders
en verzorgers.

Vind je het moeilijk om nee te zeggen tegen je kind?

Heb je het gevoel dat je angst om NEE te zeggen niet alleen je relatie met je

kind bederft, maar ook met andere mensen?

Twijfel je tussen consequent en authentiek zijn?

Wil je een kind opvoeden dat in noodsituaties NEE kan zeggen?

Als je soortgelijke vragen of twijfels hebt, ben je van harte welkom bij onze

workshop. We gaan relateren aan situaties uit het leven. De bijeenkomst is

gewijd aan het communiceren van GRENZEN in een relatie.

Kosten: €5

Let op! Het aantal deelnemers is beperkt.

Aanmelden verplicht via email 

iza.franssen@stichtingpoema.nl

De bijeenkomst wordt door Iza Franssen verzorgd - gecerti�ceerde

FamilyLab Polska trainster, moeder van Tosia (13 jaar oud) en Maks (10 jaar

oud).
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Woensdag 9 september om 20.00 uur

Afvalscheiding in Den
Haag (online)

In welke container moet ik de

vruchtensap verpakking of de

gebruikte tandenborstel doen? Hoe

kom ik af van oude frituurolie of

losse thee? Waar moet het afval van de verbouwing naar toe? 

Dergelijke vragen doen zich voor tijdens kleinere en grotere schoonmaakacties,

maar we kunnen er niet altijd een antwoord op vinden. Tijdens het volgende

webinar vertellen we waar en hoe je informatie kunt vinden over

afvalscheiding in Den Haag, we zullen speci�eke oplossingen voorstellen voor

recycling en wat je kan doen om minder afval te produceren. 

Een belangrijk onderwerp, want afvalscheiding heeft niet alleen gevolgen

voor onze wijk of stad, maar kan ook mensen inspireren wanneer ze een eigen

bedrijf willen starten.

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

voor Poolse Vrouwen in Segbroek).

Vrijdag 11 september om 19.00 uur

Boekenclub. Boeken
over Nederland.

De eerste bijeenkomst na de vakantie

van de Boekenclub in Polka met als

thema boeken over Nederland, een

land vol water, waarin we gekozen hebben om te leven. Heb je boeken over

Nederland gelezen? Non-�ctie, reportage, �ctie of misschien een gids? Heb je

een boek gevonden dat voor jou een sleutel is om dit land en zijn inwoners

te begrijpen?

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

boekenclub wordt door onze vrijwilliger Maja van Horck geleid.

Vrijdag 18 september om 20.00 uur
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Alles over DigiD en
MijnOverheid

Welke informatie vind je op

mijnoverheid.nl? Wat betekenen

afkortingen: BSN, BRP, RNI en

DigiD? Wanneer krijg ik ermee te

maken en waar dienen ze voor?

Benieuwd wat de overheid en instellingen over je weten? Tijdens deze

bijeenkomst leer je hoe je deze en andere informatie in de praktijk kan

gebruiken. 

Je krijgt ook de tools om al je of�ciële zaken vanuit huis te regelen.

De bijeenkomst wordt geleid door onze vrijwilliger Dorota Wrona.

Ingang gratis.

Voor deze bijeenkomst 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 Facebook pagina.

Woensdag 23 september om 20.00
uur

Cultuurverschillen
tussen Polen en
Nederland op de
werkvloer (online)

Wil je gewaardeerd worden op je werk en kans maken op promotie? Weet je

wat de Nederlandse baas waardeert? Waarom stelt hij bepaalde eisen? We

zullen hierover praten tijdens ons webinar op 23 september om 20.00 uur.

Małgorzata Bos-Karczewska, hoofdredacteur van Polonia.nl en Anna

Kowalska, oprichter van Polka en docent van o.a. cultuurverschillen bij

Hogeschool Leiden, zullen hun mening geven.

"Als we de Nederlanders gaan begrijpen, zullen we ons vrijer en

zelfverzekerder gaan voelen in dit land", zegt Małgorzata Bos-Karczewska,

hoofdredacteur van Polonia.nl.

We nodigen je uit voor een online gesprek op onze Facebook fanpage!
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Vrijdag 25 september om 20.00 uur

Eigen bedrijf - een
nieuwe fase in je
leven!

De eerste van een reeks

bijeenkomsten over het starten en

runnen van je eigen onderneming in Nederland. 

Onze gast - een specialist in de boekhoudsector, legt uit hoe je je kan

voorbereiden op het starten van een eigen bedrijf. Waar moet je op letten?

Wat is hiervoor nodig en wat zijn de voor- en nadelen van een eigen bedrijf? 

Als eerste kijken we ernaar wie op welk moment een bedrijf kan starten. We

kijken daarbij naar jouw speci�eke situatie en overwegingen. We zullen je

adviseren en misschien zelfs motiveren om de uitdaging aan te gaan om voor

jezelf te werken.

Tijdens de volgende bijeenkomsten komen andere “zakelijke” kwesties aan

de orde, zoals: bedrijfsnaam, visitekaartjes, folders, belastingen,

hef�ngskortingen enzovoorts. Onze gast zal proberen al jullie vragen te

beantwoorden. 

De bijeenkomst wordt verzorgd door Luiza Norowska, ondernemer en

eigenaar van een vrouwvriendelijk boekhoudkantoor. In haar dagelijkse

activiteiten ondersteunt en stimuleert ze vrouwen om zich te ontwikkelen.

Toegang: 5 €

Voor deze bijeenkomst 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 Facebook pagina.

Tot ziens in POLKA!
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SHARE ON FACEBOOK SHARE ON TWITTER FORWARD EMAIL

Polka- centrum voor Poolse vrouwen in
Segbroek

Regentesseplein 148, Den Haag
Netherlands

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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