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Beste leden, vrijwilligers en vrienden
van POLKA,

In deze moeilijke tijden van sociale afstand, wenst Polka jullie veel warmte,
liefde en nabijheid in de kerstperiode, maar ook gezondheid en veel geluk
voor het komende jaar - moge 2021 genadiger zijn voor ons.

Voordat de kerst komt, kijk even wat we bij Polka voor jullie hebben – we
hebben zowel activiteiten in de Regenvalk als online. Ter herinnering - vanaf
1 december is het verplicht om mondmaskers te dragen in openbare
gebouwen. Daarnaast houd je je aan 1,5 m afstand, desinfecteer je je handen en
schrijf je je in op de presentielijst bij onze bijeenkomsten. Vanwege
veiligheidsredenen zijn onze bijeenkomsten in de Regenvalk beperkt tot één
evenement per week. We hopen dat we elkaar in 2021 weer kunnen
ontmoeten zonder enige beperkingen.

Bezoek onze FACEBOOK Fanpage
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Agenda voor december 2020

Donderdag 3 december (online)

20.00 uur Boek - het perfecte kerstcadeau

Vrijdag 4 december

19.30 uur Boekenclub

Woensdag 9 december (online)

20.00 uur Belastingdienst

Vrijdag 11 december

20.00 uur Krea kerstworkshops

Woensdag 16 december (online)



E-mail FACEBOOK fanpage

20.00 uur WOŚP Den Haag - Poolse Great Orchestra of Christmas Charity

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

Dat kan via e-mail of door een bericht te sturen via messenger via
onze pagina.

Donderdag 3 december om 20.00 uur

Boek - het perfecte
kerstcadeau (online)

Een boek onder de kerstboom is een
geweldig cadeau voor iedereen. In het
gesprek met Bogusia Szewczyk,
opgeleid als journalist en
gepassioneerd boekverkoper en

podcaster, gaan we praten over nieuwe publicaties en bestsellers van 2020 en
gaan we tips geven hoe je kunt raden welk boek het beste bij je dierbaren
past. 

We nodigen je uit voor een gesprek op onze FB fanpage POLKA - Centrum
voor Poolse Vrouwen in Segbroek.

FACEBOOK Fanpage

Vrijdag 4 december om 19.30 uur

Boekenclub
In Polen is Kerst heel belangrijk, het
is een feest vol tradities. Tijdens onze
bijeenkomst zullen we praten over
tradities, gewoontes en bijgeloof,
welke terug te vinden zijn in de
Poolse en Nederlandse literatuur.
We nodigen je uit om deel te nemen aan de discussie, boeken met elkaar te
ruilen en om gebruik te maken van onze bibliotheek.

Gratis toegang, wel vooraf inschrijven.
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Schrij je in!

Woensdag 9 december om 20.00 uur

Belastingdienst -
Nederlands
belastingstelsel (online)
Deze keer gaan we tijdens een online
bijeenkomst proberen om jullie nader
kennis te laten maken met het

Nederlandse belastingsstelsel. We leggen de afkortingen op de
salarisstrook uit en we lichten toe hoe toeslagen werken. We rekenen op
jullie vragen tijdens de uitzending! We gaan ons best doen om alle vragen te
beantwoorden.

We nodigen je uit voor een gesprek op onze FB fanpage POLKA - Centrum
voor Poolse Vrouwen in Segbroek.

FACEBOOK Fanpage

Vrijdag 11 december om 20.00 uur

Krea kerstworkshops

Je bent van harte welkom om bij
Polka deel te nemen aan de krea
kerstworkshops. Handvaardigheid
is niet nodig om een eigen kerst
werkstuk te maken. Bij ons is alles
mogelijk! 

Binnenkort meer informatie op onze FB fanpage.

FACEBOOK Fanpage

Woensdag 16 december om 20.00 uur

WOŚP Den Haag -
Poolse Great Orchestra
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of Christmas Charity
(online)
Hoe organiseer je in tijden van een
pandemie een ‘grande �nale’ van
de Poolse ‘Great Orchestra of
Christmas Charity’? Met Renata, de

leider van het Haagse evenement, gaan we in gesprek over de uitdaging waar
zij en de vrijwilligers dit jaar voor staan en hoe we dit jaar WOŚP in Den Haag
kunnen steunen.   Tijdens de uitzending wachten we op jullie vragen,
suggesties en opmerkingen. 

We nodigen je uit voor een online gesprek op onze FB fanpage.

FACEBOOK Fanpage

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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