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Beste leden, vrijwilligers en vrienden van
POLKA

De maand mei vliegt voorbij, en juni staat al weer voor de deur, dit
betekent dat we steeds dichter bij onze welverdiende vakantie komen.

Het was voor ons een drukke maand en ook de komende maand belooft druk te
worden.

Onze agenda staat vol met interessante bijeenkomsten en de
voorbereidingen voor de Dag van het Kind zijn in volle gang!

Je kunt tot en met woensdag 2 juni dit geweldige evenement steunen en je
steentje bijdragen, waarvoor wij je van harte uitnodigen! 

Hier is de link naar onze collecte:

Steun De Dag van het Kind 2021

Alvast bedankt voor alle steun die we krijgen bij het organiseren van de de
Dag van het Kind voor onze kinderen!

We nodigen jullie uit voor een reeks bijeenkomsten gericht op het zoeken
naar een baan. De bijeenkomsten zijn tot stand gekomen in een
samenwerking tussen The Polish Professional Women in The Netherlands
(PPW) en ons POLKA - centrum.

Vraag je je af hoe je op afstand (online) jouw droomwerkgever kunt vinden en
overtuigen? Waar te beginnen en hoe LinkedIn en andere platforms te
gebruiken? Deze bijeenkomsten zijn speciaal voor jou!

Maak jezelf wegwijs met de onderstaande planning. We hopen dat er weer
voor iedereen iets leuks bij zit! Wij zien je graag bij onze bijeenkomsten en
online uitzendingen! 

De agenda voor juni

Donderdag 3 juni (online)

20.00 uur Boekenclub

https://www.facebook.com/POLKA-centrum-voor-Poolse-vrouwen-in-Segbroek-2357679464512824
https://www.facebook.com/POLKA-centrum-voor-Poolse-vrouwen-in-Segbroek-2357679464512824
http://twitter.com/
mailto:info@polkacentrum.nl
https://youtube.com/channel/UCZdi0YxHtK_CAG6Ckh893aQ
http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f753264307130
http://voorjebuurt.nl/dagvanhetkind


E-mail FACEBOOK

Zaterdag 5 juni (online)

10.00 uur Dag van het Kind

Donderdag 10 juni (online)

20.00 uur Schoolvakanties in Nederland - tips voor ouders

Vrijdag 11 juni

19.30 uur Wandeling met Stadslink

Zaterdag 12 juni (online)

9.30 uur Hoe zoek ik een baan in Nederland?/ deel 1

Vrijdag 18 juni

20.00 uur Een sociale woning: Woonnet Haaglanden zonder geheim

Zaterdag 19 juni (online)

9.30 uur Hoe zoek ik een baan in Nederland?/ deel 2

Donderdag 24 juni (online)

20.00 uur Waarom inschrijven bij een vakbond in Nederland?

Zaterdag 26 juni (online)

9.30 uur Hoe zoek ik een baan in Nederland?/ deel 3

www.polkacentrum.nl

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:

mailto:info@polkacentrum.nl
https://www.facebook.com/POLKA-centrum-voor-Poolse-vrouwen-in-Segbroek-2357679464512824
http://www.polkacentrum.nl/


Steun De Dag van het Kind 2021 FACEBOOK

Donderdag 3 juni om 20.00 uur

Online boekenclub.
Ontmoeting met de auteur
Malgorzata Starosta
Houd je van een goed crimineel mysterie,
familieverhalen en landelijke idylle, en weet je
nog niet wat ironische misdaadverhalen zijn? 

Bekijk zeker onze ontmoeting met Malgorzata Starosta - de auteur van
boeken als “Baby pruskie”, “Wesela nie będzie” of “Szczęśliwy los”.

Zoals altijd zien we graag jullie reacties tijdens de online uitzending op onze
Facebookpagina tegemoet.

Facebook Fanpage

Zaterdag 5 juni om 10.00 uur

Dag van het Kind
(online)
Wij nodigen jou en jouw kinderen
uit voor onze speciale uitzending
ter gelegenheid van de Dag van het

Kind op de POLKA fanpage. 

Het programma omvat acteervoorstellingen, workshops voor kinderen en vele
andere attracties. Oh, het wordt groots! We wachten op je! 

Volg onze Facebook fanpage, we zullen binnenkort een agenda en een
beschrijving van de alle activiteiten posten.

Wil je bijdragen aan de organisatie van ons evenement? Steun ons dan
met een bedrag door op deze link te klikken:

Donderdag 10 juni om 20.00 uur

Schoolvakanties in
Nederland - tips voor
ouders (online)
Informatie voor ouders over
schoolvakanties in Nederland. 

We zullen leren hoe je een vakantie
voor je kind organiseert, hoe en waar je je kind inschrijft voor een zomerkamp

http://voorjebuurt.nl/dagvanhetkind
https://www.facebook.com/POLKA-centrum-voor-Poolse-vrouwen-in-Segbroek-2357679464512824
https://www.facebook.com/POLKA-centrum-voor-Poolse-vrouwen-in-Segbroek-2357679464512824


of een kamp regelt zonder veel geld kwijt te zijn. Onze gast is mevrouw Nina
Tromp van Buurthuis Mandelaplein in Den Haag. 

We nodigen je uit om live aanwezig te zijn op de POLKA fanpage op
Facebook. We zien je vragen tijdens de bijeenkomst tegemoet. 

Facebook Pagina

Vrijdag 11 juni om 19.00 uur

Wandeling met
Stadslink
Wij nodigen ouders (en kinderen)
uit voor een wandeling, waarbij je
ervaringen uitwisselt over het
Nederlandse onderwijs en praat over
de problemen die je tegen kunt

komen bij het opvoeden van kinderen. 

Details van de wandeling zijn binnenkort te vinden op de POLKA fanpage
of Facebook.

Onze Facebook

Vrijdag 18 juni om 20.00 uur

Een sociale woning:
Woonnet Haaglanden
zonder geheim (op
locatie: De Regenvalk)
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   woning "zonder wachtrij" te krijgen en weet je 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: info@polkacentrum.nl

Meld je aan!

https://www.facebook.com/POLKA-centrum-voor-Poolse-vrouwen-in-Segbroek-2357679464512824
https://www.facebook.com/POLKA-centrum-voor-Poolse-vrouwen-in-Segbroek-2357679464512824
mailto:info@polkacentrum.nl
mailto:info@polkacentrum.nl


Schrijf een e-mail FACEBOOK

Donderdag 24 juni om 20.00 uur

Waarom inschrijven bij
een vakbond in
Nederland? (online)
Wij nodigen je van harte uit voor
een online ontmoeting met
mevrouw Anna Laczewska van De

Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) in Nederland, die je in een live
uitzending zal vertellen over de activiteiten van de vakbond. 

Waarom zijn zoveel arbeiders lid van een vakbond, wat kan de vakbond voor jou
betekenen? Wat doet de vakbond precies (praktijkvoorbeelden), ook in relatie
tot ons, de groep Poolse migranten?

Als je hier vragen over hebt, stuur deze nu naar ons e-mailadres:
info@polkacentrum.nl.

Tot ziens op onze fanpage op Facebook!

12, 19, 26 juni om 9.30 - 13.30 uur

Hoe zoek ik een baan
in Nederland?
Deel 1

Zaterdag 12 juni om 9.30 - 13.30 uur
(ZOOM-platform)

Het thema van het eerste deel van de
training is inspiratie en wordt gegeven door Beata Piskorz. Beata heeft ruime
ervaring op het gebied van verandermanagement, die ze heeft opgedaan
tijdens het werken van meer dan 20 jaar in een internationale bedrijfsomgeving.
Zij heeft een grote interesse in emotionele intelligentie. Ze is lid van de Raad
van Bestuur van PPW. Beata zal het eerste deel van de training leiden, waar
deelnemers zullen praten over:

- verhalen van Poolse vrouwen die een bevredigende carrière hebben
opgebouwd in Nederland;

- eigen beroepservaring - hoe je voor de werkgever belangrijke informatie uit je
cv selecteert en daarover praat;

- Je professionele doel - wat wil je bereiken?

Deel 2

Zaterdag 19 juni om 9.30 - 13.30 uur (ZOOM-platform)

Het tweede deel van de bijeenkomst: het sollicitatiegesprek, wordt gegeven
door Julita Davies - een expert op het gebied marketing en het bouwen van
eigen merken.

mailto:info@polkacentrum.nl
https://www.facebook.com/POLKA-centrum-voor-Poolse-vrouwen-in-Segbroek-2357679464512824
mailto:info@polkacentrum.nl


Tijdens de training leer je:

- hoe je je kunt voorbereiden op een sollicitatiegesprek;

- Welke vragen je kunt verwachten en hoe je deze kunt beantwoorden.

Deel 3

Zaterdag 26 juni om 9.30 - 13.30 uur (ZOOM-platform)

Het derde deel van de training: ‘CV anno 2021’ wordt gegeven door Edyta Nales.
Edyta heeft jarenlange ervaring in het aansturen van een HR-afdeling
(personeelszaken). Tijdens de training leer je hoe je een cv schrijft waarmee je
wordt uitgenodigd voor een gesprek. Tijdens deze bijeenkomst:

- kom je erachter waar de recruiters in Nederland op letten;

- krijg je begeleiding bij het schrijven van een cv dat voldoet aan de
Nederlandse cv-normen.

Registratie:

Deze cursus is niet-commercieel opgezet, de voorwaarde om op de
deelnemerslijst te komen is het betalen van de administratiekosten die €10
bedragen.

Inschrijven via e-mailadres:
socialresponsibility@polishprofessionalwomen.com onder vermelding ‘Polki
dla Polek’.

HET AANTAL PLAATSEN IS BEPERKT

Reserveer snel je plek!

Tot ziens in POLKA!

SHARE ON FACEBOOK SHARE ON TWITTER FORWARD EMAIL

Polka - Centrum voor Poolse Vrouwen

Regentesseplein 148

2562 GR Den Haag

Nederland 
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info@polkacentrum.nl

Je krijgt deze e-mail omdat je je hebt ingeschreven om
onze nieuwsbrief te ontvangen. 

Afmelden voor de newsletter? 

(klik hier) Schrijf me uit!

mailto:info@polkacentrum.nl
http://app.mailerlite.com/subscription/test_unsubscribe/39193447/2328065
https://www.mailerlite.com/

