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Beste leden, vrijwilligers en vrienden
van POLKA,

COVID-19 gaat niet weg, recente beperkingen zijn terug. Na de vakantie moeten
we weer wennen aan de gesloten restaurants, beperkingen met betrekking tot
het organiseren van bijeenkomsten en de hoeveelheid gasten die we thuis
kunnen ontvangen. 

Een gedeeltelijke lockdown is niet bevorderlijk om nieuwe mensen te leren
kennen en daardoor is het lastiger om met de nieuwe realiteit om te gaan.
Ondanks dit, willen we je graag uitnodigen voor de vrijdagbijeenkomsten bij
Polka, zolang het nog kan. 

Uiteraard hebben we maatregelen genomen om de veiligheid van de
deelnemers te garanderen, dit betekent het volgende: 
•  bij binnenkomst desinfecteer je je handen en schrijf je je in op de
presentielijst;
• in de hal zijn mondmaskers verplicht en iedereen houdt 1,5 m afstand van
elkaar. 

Vanwege het virus hebben we besloten om tijdelijk één activiteit op vrijdag te
doen. We gaan dit compenseren met online bijeenkomsten, waarvoor je van
harte welkom bent.

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

Deze maand viert Polka haar tweede
verjaardag!
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Helaas, moeten we de manier waarop we het gaan vieren aanpassen aan de
huidige situatie. Dit keer in Nederlandse stijl - Polka trakteert!
Met dank aan het Kunstmuseum in Den Haag, hebben we een aantal
gratis tickets (twee personen per ticket) om dit museum te bezoeken, waar
nu een prachtige tentoonstelling over Mode in Kleur te zien is, over de
trends en vooral de kleuren in de mode van vroeger en nu.

Om een ticket te winnen, stuur je een email naar polka.segbroek@gmail.com
met als onderwerp “Polka verjaardag” (ons feliciteren mag ook :-) ). Wie het
eerste komt (e-mailt), het eerst maalt - dus start! 

De winnaars worden per e-mail geïnformeerd over hoe de tickets opgehaald
kunnen worden.

SHRIJF EEN E-MAIL

Agenda voor november 2020

Vrijdag 6 november

19.30 uur Boekenclub

Woensdag 11 november (online)
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20.00 uur Het Nederlandse onderwijssysteem - middelbare scholen

Vrijdag 13 november

20.00 uur Een sociale woning: Woonnet Haaglanden zonder geheim

Woensdag 18 november (online)

20.00 uur Creatieve Polka - macramé workshop

Vrijdag 20 november

20.00 uur Assertiviteit en effectief taken delegeren

Woensdag 25 november (online)

20.00 uur Arbeidsrecht - in gesprek met een jurist

Vrijdag 27 november

20.00 uur Vrouwenkring – Joga Kundalini

Vrijdag 6 november om 19.30 uur

Boekenclub
De november bijeenkomst staat in
het teken van boeken over de
geschiedenis van de Nederlandse

koloniën. Hoe was het leven op plantages in Oost-Indië? Hoe waren de
verhoudingen tussen de autochtone bevolking en de kolonisten, tussen de
Nederlanders die het risico namen om naar verre landen te zeilen en hun
families die in de polders zijn gebleven? Hoe hebben de koloniën de
economische en culturele ontwikkeling van Nederland beïnvloed?

We nodigen je uit om deel te nemen in de discussie, boeken met elkaar te ruilen
en om gebruik te maken van onze bibliotheek.

Gratis toegang, wel vooraf inschrijven.

SCHRIJF JE IN

Woensdag 11 november om 20.00 uur

Het Nederlandse
onderwijssysteem -
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middelbare scholen
(online)
Ouders en leerlingen van groep 8 van
de basisschool staan   voor een
moeilijke keuze van het type
middelbare school. Het Nederlandse
onderwijssysteem maakt het niet
makkelijker om deze vanuit het
Poolse oogpunt te begrijpen. MAVO, HAVO, Cito toets, entreetoets,
schooladvies - voor sommige ouders een zwarte magie, die angst en
vragen oproept. Tijdens deze online bijeenkomst gaan we proberen om al
deze termen uit te leggen en toe te lichten wat de toelatingseisen zijn. 
Onze gast is Nika Dybalska, MA taalkunde, docent- examinator Engels
vmbo, mbo, havo en vwo en mentor van stichting Kreda. 

We rekenen ook op je vragen tijdens de live uitzending!

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

FACEBOOK Fanpage

Vrijdag 13 november om 20.00 uur

Een sociale woning:
Woonnet Haaglanden
zonder geheim
Wil je weten wie er recht heeft op een
sociale huurwoning en hoe je je kan
inschrijven op de website Woonnet

Haaglanden? Is het mogelijk om een   appartement "zonder wachtrij" te
krijgen en aan welke voorwaarden moet worden voldaan? Tijdens deze
bijeenkomst zullen we bovenstaande vragen beantwoorden, je laten zien hoe
je je kan inschrijven op de website Woonnet Haaglanden en hoe je deze
website effectief kan gebruiken zodat je dichter bij je (sociale) woning
komt.

De bijeenkomst wordt geleid door onze vrijwilliger Dorota Wrona.

Gratis toegang, wel vooraf inschrijven.

SCHRIJF EEN E-MAIL

Woensdag 18 november om 20.00 uur
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Creatieve Polka -
macramé workshop
(online)
Je hebt een bloem in een pot gekocht,
je wil deze ophangen, maar geen
enkele bloempot is mooi? Geen
probleem - je kan er zelf een maken!
In deze workshop laten we je zien hoe je een plantenhanger van macramé
kan maken. We gaan iets vertellen over de macramé techniek, knopen en touw
die je nodig hebt.

De workshop wordt gegeven door Magda Wojtecka.

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

FACEBOOK Fanpage

Vrijdag 20 november om 20.00 uur

Assertiviteit en
effectief taken
delegeren

De bijeenkomst wordt geleid door
Luiza Norowska, een gecerti�ceerde  coach en praktijkdeskundige  die
dagelijks leiding geeft aan een team van meer dan tien mensen. 
Tijdens de workshop bespreken we de relatie tussen assertiviteit en het
vermogen om effectief taken toe te wijzen, we gaan op zoek naar
antwoorden op de vragen wat assertiviteit is, wat delegatie van taken is en of
het alleen toepasbaar is in een bedrijf, hoe de juiste taakverdeling de kwaliteit
van ons leven kan beïnvloeden, en hoe dit de realisatie van onze dromen en
plannen ondersteunt.

Kosten: €5

Inschrijven: via e-mail polka.segbroek@gmail.com of door een bericht te
sturen via messenger via onze FB pagina.

SCHRIJF JE IN!
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Woensdag 25 november om 20.00 uur

Arbeidsrecht - in
gesprek met een jurist
(online)
De primaire taak van de werkgever
is om de werknemer op tijd, de juist
berekende beloning van het
verrichte werk te betalen. Het niet op tijd betalen van het salaris of te weinig
betalen is een ernstige schending van de verplichtingen van de werkgever.

Hoe kan een benadeelde werknemer effectief vechten voor zijn rechten?
Hoe kan je achterstallig loon terugvorderen? Waar kan je rechtshulp krijgen?
Deze en andere vragen worden beantwoord door de juridische adviseur
Franciszek Roguski, een specialist in het innen van achterstallig loon van
de werkgever.

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

FACEBOOK Fanpage

Vrijdag 27 november om 20.00 uur

Vrouwenkring – Joga
Kundalini

De schoonheid en wijsheid van een
vrouw komen van binnenuit. In deze
moeilijke tijden wordt ons innerlijk
licht vaak gedimd en wordt het op
de proef gesteld. Zoek een moment

voor jezelf en kom weer in balans. Een gezond lichaam is de basis van een
gelukkig leven. Wij willen je graag uitnodigen voor een bijeenkomst waar we
een terugkeer zullen ervaren naar de oerkracht van een vrouw - Adi Shakti.
De workshop wordt gegeven door Agnieszka Bińka.

Gratis toegang, wel vooraf inschrijven.

SCHRIJF EEN E-MAIL

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, 

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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