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Beste leden, vrijwilligers en vrienden
van POLKA,

Sneeuw en ijs zijn voorbij, sneeuwklokjes en krokussen bloeien op de
grasvelden. De lente is gekomen en brengt warmte en hoop op een
terugkeer naar ‘normaal’, ondanks alle regels en beperkingen. Door de
lockdown is het niet gelukt om alle activiteiten uit te voeren, maar toch hebben
we een drukke maand achter de rug. Met veel trots is ook onze of�ciële
website gelanceerd.

www.polkacentrum.nl

Hier is alle informatie over de activiteiten van POLKA te vinden: nieuws, onze
agenda, webinars en alle nieuwsbrieven. Onze website is in het Pools en in het
Nederlands beschikbaar. We zijn blij met de website van POLKA en de nieuwe
mogelijkheid om contact met anderen te maken. 

We stellen het op prijs als je onze website wil delen met vrienden en
anderen!

Binnenkort is de Internationale Vrouwendag en deze dag wordt door
POLKA uitgebreid gevierd. We hebben dan ook besloten om een aparte
nieuwsbrief uit te brengen. Dit betekent dat we in maart twee keer in je e-
mailbox te vinden zijn.

De agenda voor de komende maand:

Donderdag 4 maart (online)

20.00 uur Boekenclub

Zaterdag 6 maart en zondag 7 maart (online)

Internationale Vrouwendag - meer informatie via speciale newsletter
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E-mail www.polkacentrum.nl

Woensdag 10 maart (online)

20.00 uur Alles over Nederlandse politiek en de Tweede Kamerverkiezingen van
2021

Donderdag 11 maart (online)

20.00 uur Mobbing en seksuele intimidatie op het werk

Vrijdag 12 maart

20.00 uur Help! Mijn kind zit weer op internet

20.00 uur Creatieve Polka - workshop decoupage

Vrijdag 19 maart  (online)

20.00 uur Eigen bedrijf: Belastingen & aftrekposten

Donderdag 25 maart (online)

20.00 uur Gezondheidszorg in Nederland

Vrijdag 26 maart

19.30 uur Nederlandse tradities: Pasen

Ter herinnering: het is verplicht om een mondmasker te dragen
in alle openbare gebouwen. Daarnaast houden we 1,5 m afstand
van elkaar en zijn handdesinfectie en het invullen van de
presentielijst ook verplicht bij het bezoeken van onze
bijeenkomsten.

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 4 maart om 20.00 uur
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Boekenclub -
auteursbijeenkomst
met Agnieszka
Zakrzewska (online)
Je bent van harte welkom bij de
online bijeenkomst met Agnieszka
Zakrzewska, een Poolse schrijfster
die in Nederland woont en auteur is

van de ‘Amsterdamse saga’ (Tot morgen in Amsterdam, Postcards uit
Amsterdam, Hemel boven Amsterdam).   Op 10 februari 2021 was de lancering
van haar nieuwe boek “Ik zal je nooit vergeten”. 

Deze keer neemt de auteur de lezers mee op een reis naar Amsterdam in de
jaren dertig om het verhaal van Annemarie Engelen te vertellen. Ze schrijft: "In
dit boek creëren liefde, haat en geheimen een boeiend verhaal dat voor
altijd in je hart zal blijven." 

We gaan onze re�ecties delen, vragen stellen over de personages, plaatsen
en ervaringen. Je bent van harte welkom om de auteur vragen te stellen
tijdens het live interview op onze Facebook pagina.

FACEBOOK Fanpage

Woensdag 10 maart om 20.00 uur

Alles over Nederlandse
politiek en de Tweede
Kamerverkiezingen
2021 (online)
Wil je de Nederlandse politiek
begrijpen? Je bent van harte welkom
bij een online bijeenkomst met
Caroline Verduin. Zij is werkzaam in de Tweede Kamer als parlementair
adviseur klimaat- en energiebeleid namens D66 en vrijwilliger bij POLKA. 

Ze vertelt je tijdens deze bijeenkomst over de Nederlandse politiek. We gaan
met elkaar in gesprek over de Nederlandse politieke partijen, de
overeenkomsten en verschillen met de Poolse politiek en natuurlijk gaan we
het hebben over de Tweede Kamerverkiezingen die op 17 maart 2021
plaatsvinden. 

Wie mogen er stemmen? Hoe wordt campagne gevoerd? En over welke
onderwerpen wordt er gediscussieerd? Wil jij meer weten over de
Nederlandse politiek? 

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

Donderdag 11 maart om 20.00 uur

Mobbing en seksuele
intimidatie op het werk
(online)
Mobbing en seksuele intimidatie:
twee negatieve verschijnselen die veel
voorkomen op het werk en

daarbuiten. We gaan met Hanka Mongard en Ola Włodarczyk, medewerkers
van FairWork praten over verschillende vormen van mobbing en seksuele
intimidatie. 

We zullen het daarbij hebben over de geldende wetgeving, over hoe om te
gaan met dergelijk ongewenst gedrag en over de manier waarop we dit
gedrag kunnen bestrijden. 

Stel gerust je vragen en deel je ervaringen tijdens de live uitzending.

FACEBOOK PAGINA

Vrijdag 12 maart om 20.00 uur

Help! Mijn kind zit
weer op internet
Elke ouder loopt er tegen aan: vragen
en twijfels over de schoolloopbaan en
opvoeding van zijn/haar kinderen.
‘Schoolplein Den Haag’ ondersteunt
hierin: binnen Schoolplein Den
Haag helpen ouders elkaar als maatje. Elk met hun eigen ervaring en kennis
om zo hun kinderen optimaal te ondersteunen op school en in hun
schoolloopbaan. Dat maakt juist dat er zo veel kennis te delen is. 

Schoolplein Den Haag is daarom een uitnodiging aan alle ouders van de stad.
Een onderwerp dat op alle Haagse schoolpleinen door alle ouders wordt
besproken is: de mobiele telefoon, gamen en social media. 

Met elkaar gaan we hier het gesprek over aan.

Gratis toegang, wel vooraf inschrijven.
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Schrijf je in!

Vrijdag 12 maart om 20.00 uur

Creatieve Polka -
workshop decoupage
Decoupage is een van de populairste
decoratietechnieken waarbij gewone
servetten worden gebruikt. Met deze
techniek is het mogelijk om
verschillende objecten en

oppervlakken te decoreren zoals hout, plastic of glas. Het is een manier om
met elkaar tijd door te brengen en tegelijkertijd te ontspannen. 

Dus, wil je ontspannen in het gezelschap van andere vrouwen, dan ben je van
harte welkom bij deze workshop. Handvaardigheid is niet nodig, wel een
goed humeur. 

De workshop wordt gegeven door Sylwia Wessel, zij houdt zich al jaren bezig
met verschillende soorten handwerk.

Kosten: €5, verplichte inschrijving!

Reserveer snel je plek!

Vrijdag 19 maart om 20.00 uur

Eigen bedrijf:
Belastingen &
aftrekposten (online)
Als je met een arbeidsovereenkomst
in Nederland werkt of een eigen
bedrijf hebt, heb je recht op
verschillende aftrekposten. Er zijn meer �scale voordelen voor bedrijven en
deze kunnen onder bepaalde voorwaarden worden toegepast. Niet iedere
ondernemer heeft recht op aftrekposten en het bedrag verschilt in hoogte. Wat
wel zeker is, is de mogelijkheid om hef�ngskortingen toe te passen om de
inkomstenbelasting te verlagen. 

Vraag je je af hoeveel belasting je moet betalen bij bepaalde inkomsten? Of zijn
er inkomsten waarvoor je geen belasting hoeft te betalen? Hoe ziet het eruit
als je in loondienst werkt en als je een eigen bedrijf hebt? Betaal je als
freelancer ook belasting? 

Deze en andere vragen zullen door Luiza Norowska beantwoord worden. 
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Je bent van harte welkom!

Kosten: €5, verplichte inschrijving!

Schrijf je nu in!

Donderdag 25 maart om 20.00 uur

Gezondheidszorg in
Nederland (online)
We nodigen je uit voor de online
bijeenkomst, waarin je kennis zal
maken met de gezondheidszorg in
Nederland, van de eerstelijnszorg tot
bezoek bij een specialist. We gaan

vertellen hoe de zorgkosten vergoed worden door de zorgverzekeraars. 

Stel gerust vragen en deel je eigen ervaring tijdens de live uitzending. 

Het is zoals altijd op onze FB fanpage.

Facebook fanpage

Vrijdag 26 maart om 19:30 uur

Nederlandse tradities:
Pasen
Verschilt Pasen in Polen en in
Nederland? Hoe ziet de Nederlandse
Palmpasenstok eruit? Wat zoeken de
kinderen op Paaszondag? Waar
komen paasvuren vandaan en waar
worden ze aangestoken? 

Tijdens deze bijeenkomst krijg je antwoorden op deze en vele andere
vragen. 

De bijeenkomst is in het Nederlands en zal vertaald worden in het Pools.

Gratis toegang, wel vooraf inschrijven.

Schrijf je nu in!
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Tot ziens in POLKA!

SHARE ON FACEBOOK SHARE ON TWITTER FORWARD EMAIL

Polka - Centrum voor Poolse Vrouwen

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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