
Beste leden, vrijwilligers en vrienden van POLKA,

In juni, ergens tussen het voorbijgaan van de pandemie en de verkiezingen in

Polen, kwam de zomer. Zon, warmte en groen. Langzaam pakken we ons

leven weer op. Ook Polka keert terug naar de Regenvalk. Eindelijk kunnen

we elkaar weer zien, wel met inachtneming van de benodigde

voorzorgsmaatregelen.

In juli zien we elkaar twee keer in Polka en op de derde vrijdag van de

maand gaan we picknicken op het strand!

In augustus gaan we onze stad beter leren kennen. We gaan een wandeling

maken door Den Haag met een gids en aan het einde van de vakantie gaan

we naar Museum Voorlinden, een unieke plek waar kunst, architectuur en

natuur bij elkaar komen.

Jullie zijn van harte welkom bij Polka tijdens de vakantie!

Het schema voor juli en augustus ziet er als volgt uit:
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Vrijdag 3 juli 
19.00 Boekenclub 
20.30 Vrouwenkring

Vrijdag 10 juli 
19.30 Agressie. Wat is agressie en hoe ga je ermee om?

Vrijdag 17 juli 
19.00 Vakantie! Picknick op het strand

Vrijdag 21 augustus 
18.00 Wandeling door Den Haag

Zaterdag 29 augustus 
15.00 Bezoek aan Museum Voorlinden 
 
Let op! Verplichte inschrijving voor de bijeenkomsten bij Polka via e-mail
polka.segbroek@gmail.com of via FB pagina https://www.facebook.com/POLKA-
centrum-voor-Poolse-vrouwen-in-Segbroek-2357679464512824/

Vrouwenkring: 

Ik ben er, over in het 'hier en nu' zijn.

Vrijdag 3 juli 2020, om 20.30 uur

Hoe we de wereld waarnemen, heeft een grote invloed op de realiteit om ons
heen. Kunnen we ‘hier en nu’ zijn? Kunnen we, ergens tussen werk, thuis en
dagelijkse taken, heel even stoppen om even bij te komen? 
 
Met jezelf zijn is geen egoïsme, maar een relatie met het leven. Tijdens de
workshop leer je je eigen vibratie te verhogen, stress te verminderen en ontspannen,
maar ook wat je moet zeggen om de wereld aan jouw kant te laten staan.

 

Geleid door Agnieszka Bińka.

Toegang is gratis - registratie verplicht via FB pagina of e-mail
polka.segbroek@gmail.com
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Agressie. 

Wat is agressie en hoe ga je ermee om?

Vrijdag 10 juli 2020, 19:30 - 21:30

Agressief gedrag bij  kinderen is geen slecht karakter, het is een signaal voor ouders
en leerkrachten. Soms wijst het op een frustratie of een probleem. Volwassenen zijn
verantwoordelijk voor het begrijpen van dit gedrag en ook om kinderen te leren
met agressie om te gaan.

 

Tijdens deze bijeenkomsten komen de volgende onderwerpen aan bod:

Wat is agressie bij kinderen?

Waar komt het vandaan, hoe werkt het en wat doet het?

Hoe reageer je hier op?

Hoe leer je een kind om te gaan met zijn of haar emoties?

Wat kan je doen als broers en/of zussen ruzie met elkaar hebben?

Kosten: €5
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Let op! Het aantal deelnemers is beperkt.

Aanmelden verplicht via email iza.franssen@stichtingpoema.nl

 

De bijeenkomst wordt door Iza Franssen verzorgd - gecertificeerde FamilyLab
Polska trainster, moeder van Tosia (13 jaar oud) en Maks (10 jaar oud).

Vakantie! Picknick op het strand

Vrijdag 17 juli 2020, om 19:00 uur bij Strandslag nr 9

De zomer is in volle gang, het weer en de sfeer zijn uitstekend, het is tijd om het
begin van de vakantie te vieren en dat doen we met een picknick op het strand!  
 
De dagen zijn lang en de avonden zijn warm - Polka nodigt je uit om met ons te
picknicken. We verzamelen op de parkeerplaats bij Laan van Poot. Meer
informatie volgt op Facebook.
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Wees een toerist in eigen stad. 

Wandeling door Den Haag

Vrijdag 21 augustus 2020, om 18:00 uur

In augustus gaan we Den Haag vanuit een andere kant bekijken. We nodigen je uit
voor een wandeling door de stad. 
 
Voel jij je hier thuis? De route zijn we nog aan het plannen, maar we hebben goed
weer besteld. 
 
Inwoners van Den Haag zijn van harte welkom!
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Let op: de datum ligt nog ver in de toekomst, hierdoor kan het tijdstip nog
verschoven worden. Volg de informatie op onze Facebook pagina.

Bezoek aan Museum Voorlinden

Zaterdag 29 augustus 2020 om 15:00 uur

Het hoogtepunt van de vakantie is een uitstapje naar Wassenaar, waar zich een
uniek Museum voor moderne kunst bevindt. Het is niet zo lang geleden geopend,
in een charmant gebouw met prachtige tuinen. 
 
“Het Museum Voorlinden verbindt mensen, kunst, natuur en architectuur.”  
 
Een prachtige plek met een unieke collectie en gemakkelijk bereikbaar met de fiets.
Kortom, de perfecte plek om de zomer af te sluiten.

 

Let op: dit uitstapje is op een zaterdag gepland, dus niet op een vrijdag, zet het
goed in je agenda.

 

Het aantal deelnemers is beperkt, verplichte inschrijving via e-mail 
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polka.segbroek@gmail.com.

De toegangskaartjes zijn €5 per persoon (als groep hebben we korting).

https://www.voorlinden.nl/museum/

Graag, tot ziens!
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Copyright © 2019, All rights reserved. 
Polka- Centrum voor Poolse Vrouwen in Segbroek 

 
Ons e-mail: 

polka.segbroek@gmail.com 
 

Afmelden voor de newsletter: 
Schrijf me uit! 
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