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Beste leden, vrijwilligers en vrienden van
POLKA

Het is lente! We heten je hartelijk welkom en nodigen je uit om kennis te
maken met het aanbod van POLKA voor de maand mei. 

Allereerst, gezien het binnenkort Moederdag is, de beste wensen aan alle
moeders. We wensen jullie voldoening in jullie moederschap en �jne relaties
met jullie kinderen.

Ook willen we je graag kennis laten maken met een ander project dat we
namens POLKA uitvoeren voor kinderen. Waarschijnlijk herinner je je nog
de festiviteiten die we organiseren ter gelegenheid van de Dag van het
Kind? 

Vorig jaar konden we op deze dag helaas geen evenement organiseren
vanwege de pandemie. Dit jaar zal het vanwege de geldende maatregelen ook
niet mogelijk zijn om een   groot festival te organiseren. Toch zijn we niet van
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plan onze kleintjes teleur te stellen – De Dag van het Kind wordt online
gehouden! Details worden uitgewerkt en we houden je daarvan op de hoogte.  

Crowdfunding voor de Dag van het Kind

Zoals gebruikelijk is er een budget nodig om projecten uit te voeren. We
hebben �nanciële steun nodig om de kosten te dekken die verband houden met
technische ondersteuning – �lmbewerking, vertaling, ondertiteling (het
evenement zal tweetalig zijn), en daarom starten we binnenkort een online
inzamelingsactie (crowdfunding). 

Steun De Dag van het Kind 2021

We vragen je vriendelijk om de inzamelingsactie (crowdfunding) te
steunen en (via social media) onder je vrienden te verspreiden. Samen
kunnen we er een geweldig feest van maken voor onze kinderen!

De agenda voor mei

Vrijdag 7 mei (online)
20.00 uur Boekenclub 

Woensdag 12 mei (online) 
20.00 uur Taalcoach – persoonlijke taaltrainer. Ontmoeting met Gilde Den
Haag 

Donderdag 20 mei (online)
20.00 uur Versterk je positie op de arbeidsmarkt. Volwassenenonderwijs in
Nederland

Vrijdag 21 mei (online)
20.00 uur Eigen bedrijf: Branding, of hoe je bewust je merk bouwt 

Vrijdag 28 mei 
20.00 uur Hoe schrijf je of�ciële brieven in het Nederlands?

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
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E-mail FACEBOOK

sturen via messenger via onze pagina:

Vrijdag 7 mei om 20.00 uur

Online boekenclub
De ontmoeting met de schrijfster
Marta Krajewska vindt plaats op
vrijdag 7 mei om 20.00 uur. 

Dit keer reizen we samen met onze gast naar de wereld van onze
voorouders. Marta Krajewska is de schrijfster van de nieuwe reeks "Wilcza
Dolina" en "Wilcza Dolina – Bratmił", verwijzend naar de cultuur en het geloof
van de oude Slaven. Ze debuteerde in 2014 en is vandaag de dag goed bekend
onder fantasy-fans. 

De mensen die dicht bij de charmes van het oude dorp staan en bekend
zijn met een beetje fantasie en een snufje romantiek, nodigen we uit om
een   buitengewone reis door de tijd te maken tijdens de online uitzending
op onze Facebookpagina.

FACEBOOK

Woensdag 12 mei om 20.00 uur

Taalcoach – persoonlijke
taaltrainer. Ontmoeting
met Gilde Den Haag
(online)
Wil je vloeiend leren communiceren
in het Nederlands, maar kun je de
taal niet in de praktijk oefenen? Een goede oplossing is de taalcoach, een
persoonlijke taaltrainer van de organisatie Gilde Den Haag. 

Wil je weten, hoe je met de taalcoach kunt werken, hoe je je kunt aanmelden
voor het Gilde-project en of je aan de voorwaarden moet voldoen – dan nodigen
we je uit voor het webinar. 

In een interview met onze gast vertellen we je ook welke andere ondersteuning
je kunt krijgen bij het leren van de Nederlands taal via Stichting Gilde Den
Haag. We nodigen je uit voor de discussie tijdens de live uitzending op onze
Facebook fanpagina. 

Facebook Fanpage
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Donderdag 20 mei om 20.00 uur

Versterk je positie op de
arbeidsmarkt.
Volwassenenonderwijs
in Nederland (online)
We nodigen je uit voor een online
gesprek over hoger onderwijs en

trainingen. Hoe is het vervolgonderwijs in Nederland geregeld? Waar en hoe
kun je je omscholen om je positie op de arbeidsmarkt te verbeteren? Hoe een
diploma te valideren dat in Polen is behaald? 

Deze en andere vragen zullen we beantwoorden tijdens de online
uitzending op onze Facebookpagina. Stel gerust je vragen in de
comments!

FACEBOOK PAGINA

Vrijdag 21 mei om 20.00 uur

Eigen bedrijf: Branding,
of hoe je bewust je merk
bouwt (online)
Hoe bouw je het imago van je merk
op zodat het bewust in de hoofden
van onze consumenten verschijnt?
Wat is de beste manier om de naam, het logo en de slogan te kiezen voor
datgene wat we willen adverteren? Hoe kies je andere karakteristieke
elementen van het merkimago die regelmatig terugkomen in je promotie- en
reclamemateriaal, zoals visitekaartjes, briefpapier, verschillende soorten
reclame gadgets, een website of een manier van communiceren op sociale
media? 

We gaan hierover praten tijdens onze volgende bijeenkomst in de serie
'Eigen bedrijf'. De bijeenkomst wordt georganiseerd door Anna Kowalska,
marketing docent aan de Hogeschool Leiden en oprichtster van ons centrum,
en Luiza Norowska, eigenares van het leerbedrijf TNP Szkolenia. 

De bijeenkomst is een online workshop voor een besloten groep (ZOOM-
bijeenkomst). Aanmeldingen per e-mail: polka.segbroek@gmail.com

De kosten van de workshop bedragen 5 euro.

Schrijf een e-mail!

Vrijdag 28 mei om 20.00 uur
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Controleer de locatie Meld je aan!

Hoe schrijf je of�ciële
brieven in het
Nederlands?
Wil je weten wat de verschillen zijn
tussen formele en informele
correspondentie? Handige zinnen
leren die je kunt gebruiken bij het
schrijven van brieven aan

verschillende instellingen? Oefenen met het schrijven van een brief? 

We nodigen je uit voor onze training! Schrijf je vandaag nog in door een e-
mail te sturen naar: a.k.sobczyk@gmail.com.

Indien mogelijk, wordt deze bijeenkomst op onze vaste locatie gehouden,
in Wijkcentrum Regenvalk, Regentesseplein 148, 2562 GR Den Haag. De
voertaal is Nederlands.

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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