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Beste leden, vrijwilligers en vrienden van
POLKA

Wij wensen jullie een mooi Pasen met familie en dierbaren, warmte en hoop
op een betere toekomst. Hopelijk mogen we genieten van mooie dagen met
onze families en vrienden.

Wij zijn blij met jullie deelname aan de webinars en online workshops. 

Ons eerste grote online evenement -  de serie workshops op Vrouwendag
- bleek een groot succes. 

We willen iedereen bedanken die betrokken was om dit evenement te
organiseren en natuurlijk ook alle vrouwen die deze dag met ons wilden vieren. 

Mocht je niet in de gelegenheid zijn geweest om ons live te volgen – je kunt
nog steeds alles bekijken! 

Alle workshops zijn beschikbaar op onze website:

www.polkacentrum.nl
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op onze FB pagina:

Fanpage Facebook

en op ons YouTube-kanaal:

YouTube

We nodigen je uit om te abonneren op ons YouTube-kanaal!

Hartelijk bedankt voor alle bijdrage tijdens de webinars. Ons doel is om de
live uitzendingen zoveel mogelijk interactief te maken en aan je behoeften te
voldoen.

Helaas zijn de corona maatregelen nog steeds van kracht, wat ook van
invloed is op POLKA. Veel bijeenkomsten die in de Regenvalk gepland waren,
zijn verplaatst naar online bijeenkomsten of zullen op een andere datum
plaatsvinden.

De agenda voor april

Vrijdag 2 april (online)

20.00 uur Creatieve Polka – dotting met acrylverf

Vrijdag 9 april (online)

20.00 uur Boekenclub

Donderdag 15 april (online)

20.00 uur Ik heb er controle over!  – is het echt zo? Over alcohol- en
andere verslavingen

Vrijdag 16 april (online)

20.00 uur Hoe kun je schulden voorkomen? Budgetbeheer

Vrijdag 23 april (online)

20.00 uur Eigen bedrijf: Merkpositionering  – hoe onderscheid je je van de
concurrentie?

Donderdag 29 april (online)

20.00 uur Culturele verschillen tijdens de pandemie
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E-mail www.polkacentrum.nl

Vrijdag 30 april (online)

20.00 uur Nederlandse spreekwoorden en gezegden

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:

Vrijdag 2 april om 20.00 uur

Creatieve POLKA –
dotting met acrylverf
(online)
Dotting met acrylverf is een
geweldige manier om te
ontspannen. Je hebt niet zoveel
nodig om dit te kunnen doen. Met

dotpainting maak je meestal een simpele mandala, met een motief dat
herhaald wordt. 

Dit heb je nodig om deel te nemen aan deze workshop: acrylverf, een
voorwerp om te decoreren (steen, karton, een stuk hout of canvas) en iets om
stippen te maken. Het kan een tandenstoker zijn, een barbecue stokje, vulling
voor het hete lijmpistool, een kleurpotlood, een potlood, eigenlijk elk voorwerp
met een ronde punt. Je kunt ook speciale gereedschap kopen voor dotting en
sjablonen voor mandala, maar dat is niet nodig.

Dotting is een leuke manier om te ontspannen en om te ontstressen. Je bent
van harte welkom om samen met POLKA te stippen.

Dit is een gratis workshop in een besloten groep via ZOOM. Inschrijving
verplicht via messenger via onze FB pagina.

Schrijf je in!

Vrijdag 9 april om 20.00 uur
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Boekenclub - Deze
misdaad is ongehoord!
- In de wereld van
misdaad �ctie (online)
Dit keer als gast Bogusia
Szewczyk  – een journaliste, een
gepassioneerde boekverkoper en
podcaster en een misdaad �ctie fan. 

Samen gaan we op zoek naar een recept voor een geweldige, spannende
misdaad, we gaan het hebben over nieuwe publicaties en evenementen die
verband houden met de misdaad �ctie. Iedereen is van harte welkom voor
een online uitzending op onze FB pagina.

We rekenen op je vragen en commentaar!

FACEBOOK

Donderdag 15 april om 20.00 uur

Ik heb er controle over! –
is het echt zo? Over
alcohol- en andere
verslavingen (online)
Het probleem van verslavingen kan
iedereen treffen: zowel volwassenen

als kinderen. Behalve de al lang bekende verslavingen aan nicotine en alcohol,
wordt je tegenwoordig geconfronteerd met nieuwe verslavingen: internet,
gokken of drugs. 

We gaan in gesprek met Henryka Jędrzejczak-Creel en Anja Piasecka,
beiden zijn therapeut en werkzaam bij Brijder, over hoe de behandelingen
eruit zien in Nederland en waar je hulp kan zoeken.

Je bent van harte welkom om vragen te stellen tijdens het live interview op
onze Facebook pagina.

FACEBOOK PAGINA

Vrijdag 16 april om 20.00 uur

Hoe kun je schulden
voorkomen?
Budgetbeheer (online)
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Hoe beheer je je geld? Hoe vind je
een balans tussen je inkomsten en
uitgaven? Wat moet je onthouden bij
het maken van je eigen budget? Hoe
voorkom je dat je in de schulden
raakt? 

Deze en andere vragen over
budgetbeheer zullen wij proberen
te beantwoorden samen met onze
gast van Stichting Leergeld. 

Je bent uitgenodigd voor een online interview op onze FB pagina.

Facebook Fanpage

Vrijdag 23 april om 20.00 uur

Eigen bedrijf:
Merkpositionering – hoe
onderscheid je je van de
concurrentie? (online)
Wat is de rol van mijn product en
voor wie is het bedoeld? Hoe kun je

je product ontwerpen zodat dit zich onderscheidt van alternatieven en
tegelijkertijd speciaal blijft voor je klant? En hoe kan je ervoor zorgen dat hij/zij
jouw product kiest uit het beschikbare aanbod? 

Hierover zullen we praten tijdens de volgende training uit de serie ‘Eigen
bedrijf’. Deze bijeenkomst zal door Anna Kowalska geleid worden, docent
marketing, international business en culturele verschillen aan de Hogeschool
Leiden, oprichtster en coördinator van Stichting POLKA. 

Dit is een besloten online workshop via ZOOM. Je kan je aanmelden via
email: polka.segbroek@gmail.com

Kosten: €5

Schrijf een e-mail!

Donderdag 29 april om 20.00 uur

Culturele verschillen
tijdens de pandemie
(online)
De pandemie werkt als een
vergrootglas. Plots zie je sommige
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zaken beter, duidelijker of komen ze nu pas aan het licht. 

Małgorzata Bos-Karczewska ( journaliste en hoofd redacteur van Polonia.nl )
en Anna Kowalska (oprichter van Stichting POLKA, docent aan de Hogeschool
Leiden ) gaan dieper in op de culturele verschillen in tijden van de
pandemie. Wat hebben ze gezien, wat is ze opgevallen en waarom willen ze het
met je delen? 

We nodigen je uit voor een gesprek en discussie online op onze FB pagina.

Facebook pagina

Vrijdag 30 april om 20.00 uur

Nederlandse
spreekwoorden en
gezegden (online)
Met iemand in zee gaan; Wat heb ik
nou aan mijn �ets hangen?; Hij lacht
als een boer met kiespijn; Oost west,

thuis best  –  wil je er achter komen wat deze uitspraken betekenen en
wanneer je deze kan gebruiken? Wil je de geschiedenis van Nederlandse
spreekwoorden leren en je kennis van de Nederlandse taal verrijken? 

Dan ben je van harte welkom om deel te nemen aan deze workshop onder
de leiding van Bram Kragtwijk van Stichting VoorWelzijn.  Met deze kennis
zul je nooit meer met de mond vol tanden staan! 

Dit is een gratis workshop in een besloten groep via ZOOM. Aanmelden via
de messenger FB pagina.

Meld je aan!

Tot ziens in POLKA!

SHARE ON FACEBOOK SHARE ON TWITTER FORWARD EMAIL

Polka - Centrum voor Poolse Vrouwen
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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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