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Beste leden, vrijwilligers en vrienden van
POLKA

De zomer wacht voor je deur, maar voordat je je rugzak en gitaar pakt en
op pad gaat, willen we je onze volgende activiteiten laten zien en je
uitnodigen voor de zomerbijeenkomsten bij POLKA.

Allereerst: De Dag van het Kind met POLKA  was een groot succes! We
willen iedereen bedanken die betrokken is geweest bij ons project voor het
helpen met de organisatie, sponsoring en alle steun die je ons hebt gegeven.
Samen hebben we er voor veel kinderen en ouders een bijzondere dag van
gemaakt.

Ten tweede, zijn de activiteiten van POLKA opnieuw opgemerkt en
bekroond in Nederland. We hebben de Piet Vink Prijs 2020 ontvangen. Dit
is een prijs die door de Vereniging van Oud-Gemeenteraadsleden van Den Haag
wordt uitgereikt aan initiatieven die afstanden in de samenleving overbruggen,
saamhorigheid vergroten  en waarbij vrijwilligers een grote rol spelen. “POLKA
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zet zich in voor de positie van de Poolse vrouwen in onze stad. Jullie doen
dat sinds 2018 op een buiten gewoon effectieve wijze en dat hebben we
ook als gemeente omarmd en daar zijn we heel trots op. Dit is ook
ongeloo�ijk nodig en verdient alle waardering”, zei wethouder Martijn
Balster tijdens de prijsuitreiking. Veel dank aan onze vrijwilligers – dankzij
jullie werk en inzet is POLKA ook opgemerkt bij andere vertegenwoordigers
van de Haagse gemeenschap. 

Ten derde: zie ons vakantierooster!

We wensen je een mooie en zonnige zomer, adem en rust uit van het
dagelijks leven, laad je batterij weer op met positieve energie!

De agenda voor juli en augustus

Vrijdag 2 juli

20.00 uur Online boekenclub – ontmoeting met Elżbieta Cherezińska

Vrijdag 9 juli

20.00 uur Eigen bedrijf: Hoe een klant aan te trekken en te behouden?

Vrijdag 16 juli

19.30 uur Boeken voor de zomer

Vrijdag 20 augustus

19.30 uur Schilderdictee, dat wil zeggen… Haags Kunstmuseum bij POLKA! 

Zaterdag 21 augustus

13.00 uur Rondje om Den Haag met de �ets

Zaterdag 28 augustus 

14.00 uur Bezoek aan het Kunstmuseum

www.polkacentrum.nl

Ter herinnering:  We  houden 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?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=geweldig_nieuws_polka_wordt_gewaardeerd_en_bekroond&utm_term=2021-07-01
http://www.polkacentrum.nl/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=geweldig_nieuws_polka_wordt_gewaardeerd_en_bekroond&utm_term=2021-07-01


Vrijdag 2 juli om 20.00 uur

Online boekenclub –
ontmoeting met Elżbieta
Cherezińska
Historische roman? En het is allemaal
duidelijk!

We nodigen je uit om kennis te maken met
Elżbieta Cherezińska, de onbetwiste koningin van de Poolse historische
literatuur van de afgelopen jaren. Auteur van bestsellers, winnaar van vele
prijzen. Eén van haar boeken is vertaald in het Engels en uitgebracht in de VS
als “The Widow Queen”.

We nodigen iedereen uit om actief deel te nemen aan onze online
uitzending. We kijken uit naar  jouw opmerkingen en vragen voor deze
bijzondere gast.

Facebook Pagina

Vrijdag 9 juli om 20.00 uur

Eigen bedrijf: Hoe een
klant aan te trekken en
te behouden?
Hoe trek je de aandacht van
klanten en bereik je potentiële
kopers van je producten of
diensten, waar moet je speciaal op letten bij het voorbereiden  van een
offerte of een aanbieding? Is er een verschil in targeting bij het verkopen van
producten versus diensten? Hoe kun je je het beste presenteren zodat klanten
voor jou kiezen? Wat kun je juist beter niet doen?

Klanten behouden is nog belangrijker dan klantacquisitie. Dus welke
factoren zijn van invloed op het feit dat de klant (al dan niet) bij ons terugkomt?
Hoe kun je er voor zorgen dat de klant zich één voelt met jouw merk? Wat is
voor jou als aanbieder van een product of dienst de meest wenselijke situatie en
waarom?

Het blijkt dat er bedrijven zijn waar klanten al jaren "van houden" en waarmee
klanten zich zo sterk identi�ceren met het merk dat ze elke nieuwe aanbieding
van het bedrijf kopen. Wat zit erachter?... Luiza Norowska zal proberen deze
en andere vragen te beantwoorden tijdens de bijeenkomst over het
werven en behouden van klanten.

Kosten: 5 euro

Het aantal plaatsen is beperkt, inschrijven is verplicht.
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Meld je aan! Onze Facebook

Vrijdag 16 juli om 19.30 uur

Boeken voor de zomer
De langverwachte vakantie nadert,
en dit is altijd een goed moment
om een   roman te lezen. 

Als je op zoek bent naar interessante
lectuur waarmee je lange, warme
avonden doorbrengt, dan hebben we

een aantal titels voor je geselecteerd. We praten er graag over in de
vakantieboekenclub bij POLKA. Wij nodigen je van harte uit!

Het aantal plaatsen is beperkt, inschrijven is verplicht.

Vrijdag 20 augustus om 19.30 uur

Schilderdictee, dat wil
zeggen… Haags
Kunstmuseum bij
POLKA!
Het wordt een bijzondere avond:
een van de belangrijkste musea van
Den Haag komt bij ons op bezoek! Je vraag je af hoe dit mogelijk is? Kom en
zie het zelf! 

Wieke Terpstra, kunstenares en gids van het Kunstmuseum in Den Haag,
nodigt ons uit om op een onconventionele manier mee op avontuur te
gaan in de magische wereld van de kunst. Hoe gaat zij dat doen? Op dictaat
van de schilder natuurlijk! Ben je al geïntrigeerd? Wil je meer weten? Kom dan
langs! De deelnemers aan onze workshop wacht ook één verrassing …

Prijs: 2 euro

Let op! Het aantal deelnemers is beperkt. Aanmelden is verplicht.

Zaterdag 21 augustus om 13.00 uur
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Rondje om Den Haag
met de �ets
Liefhebbers van actieve
vrijetijdsbesteding worden
uitgenodigd voor een �etstocht om
Den Haag. 

In echt Hollandse stijl kunnen we op
de �ets genieten van de schoonheid
van een typisch Hollands landschap. De route zal niet veeleisend zijn. Er is een
pauze voor een wandeling door het gebied en rust voor de terugreis.

Kijk voor meer informatie over dit evenement op onze Facebookpagina.

Let op: voorinschrijving is nodig.

Reserveer snel je plek!

Zaterdag 28 augustus om 14.00 uur

Bezoek aan het
Kunstmuseum Den Haag
Wij nodigen je van harte uit voor
een bezoek aan het Kunstmuseum
(voorheen Gemeentemuseum).

Het gebouw zelf is een kunstwerk op
zich. Het werd in de jaren twintig ontworpen door een van de grootste
Nederlandse architecten Hendrik Berlage.

Het museum herbergt zowel vaste tentoonstellingen van moderne toegepaste
kunst als werken van Mondriaan, Picasso, Monet en Bacon. Ook is er een grote
collectie prachtig Delfts porselein. Je kunt bewonderen hoe de stijl van
porseleinen producten door de jaren heen is veranderd. Ook tijdelijke
tentoonstellingen, bijvoorbeeld uit de modewereld, zijn interessant en
inspirerend.

Je zult meer informatie over dit evenement ontvangen via onze Fanpage.

Entree: 5 euro

Let op: Vooraf inschrijven is verplicht! Het aantal plaatsen is beperkt.

Tot ziens in POLKA!
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Polka - Centrum voor Poolse Vrouwen

Regentesseplein 148

2562 GR Den Haag

Nederland 

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!
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