
Beste leden, vrijwilligers en vrienden van POLKA! 

  

We associëren maart altijd met de komst van de kalenderlente en natuurlijk

met ons favoriete vrouwenfeest: Vrouwendag. Daarom nodigen wij jullie uit

voor twee evenementen! Vorig jaar was de Vrouwendag in Polka een groot

succes en we hebben fijne herinneringen aan deze dag. We hebben dus

besloten het evenement dit jaar hetzelfde karakter te geven. Het is belangrijk

om te onthouden dat Vrouwendag in Polka op 13 maart plaats zal vinden!

En op 6 maart nodigen we alle vrouwen uit om de Internationale Vrouwendag

te vieren in Vadercentrum Adam - meer informatie hieronder. 

  

We willen niet onvermeld laten dat de door ons georganiseerde evenementen

erg populair zijn en twee van hen zelfs beschreven werden in Nederlandse

kranten: "Trouw" en "Den Haag Centraal".  

We zijn trots en erg blij dat er zoveel belangstelling bij Nederlanders voor is.
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Schema voor maart 2020:
6 maart (vrijdag) 
17.00 uur Vrouwendag in Vadercentrum Adam 
(Locatie: Jonckbloetplein 24, 2523AR Den Haag) 
  
Let op: Ons vrouwencentrum POLKA is op deze dag gesloten. 
 

13 maart (vrijdag) 
18.00 uur Vrouwendag in Polka - Ladies Night 
 

20 maart (vrijdag) 
19.00 uur Salsa met Jadzia 
20.00 uur DigiD, BSN-nummer, Mijnoverheid - zonder geheimen. 
 

27 maart (vrijdag) 
17.30 uur Groen, groener, groenst?! – vegetarische kookworkshop & diner (exclusief
voor de vrijwilligers van POLKA) 
19.00 uur Zumba met Zuza

TOELICHTING:

VROUWENDAG IN VADERCENTRUM ADAM 

Vrijdag 6 maart, 17.00u

Wil je een interessante avond in een internationaal gezelschap doorbrengen,
gerechten uit diverse landen proeven en tegelijkertijd je Nederlands oefenen? Dat
kan! 
Ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag willen de mannen van
het Vadercentrum Adam op vrijdag 6 maart een GRATIS maaltijd voor vrouwen
serveren! 
 
TOEGANG DIE AVOND IS  ALLEEN VOOR VROUWEN. 
 
Dit is geen persoonlijke uitnodiging. Neem dus vriendinnen vooral mee! 
 
Aanvang 17.00 uur 
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Adres: Vadercentrum ADAM 
Jonckbloetplein 24 
2523 AR Den Haag. 
  
Ingang gratis! 
Let op: ons vrouwencentrum POLKA is op deze dag gesloten!

VROUWENDAG IN POLKA - LADIES NIGHT 

Vrijdag 13 maart, 18.00u

Het evenement van vorig jaar is goed in de smaak gevallen, daarom herhalen we het
programma van vorig jaar waarbij wij ons gaan richten om onszelf een plezier te
doen! Alle vrouwen uit Den Haag zijn welkom om deel te nemen.  
 
Dankzij verschillende schoonheidsspecialisten kunt je een metamorfose
ondergaan. Je kunt ook je handen en hoofd laten masseren (refleksologie), consult
bij een waarzegster of een henna tatoeage doen. Dit allemaal onder het genot van
hapjes van onze vrijwilligers met een kop koffie of thee.  
  
Beste dames, wij wachten op jullie met vele attracties, dus zet het in je agenda:
13 maart - Vrouwendag in Polka! Jullie zijn van harte welkom! 
  
Vrijdag 13 maart 
18:00 uur 
Toegang: 5€ bij de ingang (alleen contant) 
Wijkcentrum, de Regenvalk
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DIGID, BSN-NUMMER, MIJNOVERHEID -

ZONDER GEHEIMEN. 

Informatiebijeenkomst  
Vrijdag 20 maart, 20.00u

Wat betekenen afkortingen zoals BSN en DigiD en wanneer krijg je ermee te
maken? Waar kun je een uitkering aanvragen? En hoe kun je controleren of je er
recht op hebt?
Of ben je gewoon nieuwsgierig naar wat de overheid over je weet? En waar je
deze informatie kan vinden? 
  
Deze en andere vragen worden beantwoord door Dorota Wrona. Zij doet al 7 jaar
vrijwilligerswerk bij verschillende instellingen in Den Haag en ondersteunt
Poolse migranten om hun eigen plek te vinden in hun nieuwe woonplaats. 
  
Vrijdag 20 maart 2020 
20:00 uur 
Toegang is gratis. 
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GROEN, GROENER, GROENST?! –

VEGETARISCHE KOOKWORKSHOP & DINER* 
Vrijdag 27 maart

Duurzame ontwikkeling, bewuste consumptie, zorg voor de toekomst van onze
planeet. Dat zijn de trends in de media en in de politiek. En hoe vaak bespreken we
zelf deze onderwerpen? 
Op 27 maart onder begeleiding van de Conscious Kitchen uit Den Haag gaan
wij de wereld van de vegetarische keuken ontdekken. De vrijwilligers van
Conscious Kitchen leren ons lekker en gezond vegetarisch koken.  Daarna eten we
samen en gaan we in gesprek over hoe ‘groen’ wij zijn, oftewel hoe duurzaam wij
eten en leven en wat wij daarin zouden kunnen en willen doen. 
Dit is een samenwerking met Buro EU, die Haagse verhalen over duurzaamheid
beluisterd voor Initiatives of Change. 
  
*Exclusief voor de vrijwilligers van POLKA.
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Foto: Conscious Kitchen.

Graag, tot ziens!
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