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Wij verwelkomen je zonnig met hoop op een
gouden Hollandse herfst!

Allereerst hebben we wat goed nieuws om met je te delen!

24 september kreeg POLKA, op uitnodiging van Haags Verhaal, voor de
tweede keer de gelegenheid om de burgemeester van onze stad Jan van
Zanen te ontmoeten. Samen met andere organisaties die verschillende
groepen in Den Haag vertegenwoordigen, vatten we het eerste jaar van
activiteit van onze burgemeester samen. ‚De evaluatie’ is goed gegaan. De
burgemeester is geslaagd! De Hagenaars waarderen vooral zijn harde werk,
luistervaardigheid en humor!

Hopelijk kun je het straks ook zelf ervaren- Jan van Zanen heeft beloofd om
binnenkort ons centrum te bezoeken!
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Bovendien werd het gezamenlijke werk van het team van POLKA wederom
gewaardeerd! Wij zijn genomineerd voor de Kartiniprijs 2021, die jaarlijks
wordt uitgereikt door de gemeente Den Haag. De prijs wordt uitgereikt aan
een organisatie of persoon die een bijzondere bijdrage aan een gelijkwaardige
positie en participatie van vrouwen en mannen in onze stad levert.

Er waren 48 voordrachten voor de prijs ingediend en uiteindelijk werden 3
van hen genomineerd, waaronder POLKA! De prijs wordt op 30 oktober
tijdens een feestelijke ceremonie uitgereikt.

We willen onze geweldige vrijwilligers en vrienden van POLKA bij deze
gelegenheid van harte bedanken! Zonder jullie zou het niet mogelijk zijn!
Jullie goede harten, energie en fantastische ideeën hebben aan deze
prachtige nominatie bijgedragen. Laten we trots op onszelf zijn en
bovendien ervan genieten!

Voor jullie ligt het aanbod van POLKA voor oktober - zo rijk als een mand vol
herfstgeschenken. Er zal iets zijn voor boekenwurmen en iets voor degenen
die op jacht zijn naar geluk; een handvol serieuze adviezen voor mensen die
kampen met chronische ziekten of andere disfuncties, een ontspannende
herfstwandeling langs de mooiste hoekjes van het centrum van Den Haag, en
tot slot een discussie over prangende klimaatproblemen. En dit alles, zoals
gewoonlijk, in het goede gezelschap van geweldige Poolse vrouwen.

Tot ziens bij POLKA!

De agenda voor oktober

Vrijdag 1 oktober

19.30 uur Boekenclub

Vrijdag 8 oktober

19.30 uur Hoe je je eetgewoonten effectief kunt veranderen



E-mail FACEBOOK

Schrijf je in! FACEBOOK

Donderdag 14 oktober

20.00 uur Alles over hulp aan mensen met een handicap en chronische ziekte
(online)

Vrijdag 15 oktober

20.00 uur Vrouwenkring: Over geluk, deel 2 – workshop 

Zaterdag 23 oktober

14.00 uur Stadswandeling met Gilde Den Haag

Vrijdag 29 oktober

20.00 uur Groen, groener, groenst! Praktische tips om duurzamer te leven

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:

Vrijdag 1 oktober om 19.30 uur

Boekenclub:
Bestsellers
Op de komende
Boekenclubbijeenkomst gaan we
het hebben over de
boekenbestsellers. 

We zullen het fenomeen van de meest gekozen boeken bespreken. Vertaalt een
hoge omzet zich in kwaliteit? Wat maakt bepaalde boeken zo populair? 

We nodigen je uit om mee te praten, de toegang is gratis, van te voren
inschrijven is verplicht.  Schrijf je in via onze fanpage of ons e-mailadres:
info@polkacentrum.nl.

Vrijdag 8 oktober om 19.30 uur
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Meld je aan! Onze Facebook

Hoe je je eetgewoonten
effectief kunt
veranderen
Het veranderen van je eet- en
gezondheidsgewoonten is niet
eenvoudig. Wanneer we er echter in
slagen om er minstens één van te
veranderen, behalve een merkbare
verbetering van ons dagelijks welzijn, �guur en gezondheid, neemt het
gevoel van geluk en zelfrespect toe en wordt je zelfvertrouwen versterkt.
Het is de moeite waard om ervoor te zorgen dat dit effect duurzaam blijft.

Als we de regels kennen om veranderingen door te voeren, zijn we in staat om
onze voedings- en gezondheidsgewoonten effectief en voorgoed aan te passen.
Bovendien maken de eenmaal geleerde regels het gemakkelijker om elke
nieuwe gewoonte te veranderen.

De workshop wordt gegeven door Anna Kwaśniewska, een academische
algemene en klinische voedingsdeskundige én mentor van een gezonde
levensstijl in een holistisch perspectief.

Schrijf je in via onze fanpage op Facebook of ons e-mailadres:
info@polkacentrum.nl.

Het aantal plaatsen is beperkt.

Kosten: 2 euro

Donderdag 14 oktober om 20.00
uur

Alles over hulp aan
mensen met een
handicap en chronische
ziekte (online)
Wij nodigen je uit voor een gesprek

met Ieke de Leeuw en Mariette van Moolenbroek, vertegenwoordigers van
de Stichting Haagse Voorall, die zich bezighoudt met breed gedragen
begeleiding voor de gemeente en andere instellingen met betrekking tot
het functioneren van gehandicapten in de openbare ruimte, op de
arbeidsmarkt of in de sociale sfeer. 

Tijdens ons gesprek komen we te weten hoe in Nederland de hulpverlening
aan mensen met een handicap of chronische ziekte (zowel volwassenen als
kinderen) is geregeld, waar hulp en ondersteuning (ook �nancieel) kan worden
gezocht bij een handicap of chronische ziekte, welke instellingen moeten eerst
worden gerapporteerd over hoe het onderwijs aan kinderen en jongeren met
een handicap is georganiseerd, op welke diensten mensen met een handicap of
chronische ziekte recht hebben.
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Meld je aan! Onze Facebook

Schrijf je in! FACEBOOK

We nodigen je van harte uit op de fanpage van POLKA!

Facebook

Vrijdag 15 oktober om 20.00 uur

Vrouwenkring: Over
geluk, deel 2
Hoe kun je in de praktijk je eigen
geluksniveau verstreken? Graag,
nodigen we je uit voor het tweede
deel van de workshop over geluk. In
september hebben we ons verdiept in
de wereld van geluk en hoe we het concept geluk begrijpen. Deze keer zullen
we samen met de workshop begeleider Ania Koziarska 10 manieren
ontwikkelen om je eigen geluksniveau en tevredenheid verhogen en je
welzijn te verbeteren.

Schrijf je in via onze fanpage op Facebook of ons e-mailadres:
info@polkacentrum.nl.

Het aantal plaatsen is beperkt.

Kosten: 2 euro

Zaterdag 23 oktober om 14.00 uur

Stadswandeling met
Gilde Den Haag
Aan het einde van je herfstvakantie
nodigen wij je uit om te slenteren
door het historische centrum van
Den Haag. Onze route omvat: Het
Paleis Noordeinde, Het Plein,

historische gebouwen en minder bekende hoeken van het centrum. Een
wandeling met een Nederlandstalige gids wordt speciaal voor de
nieuwkomers in de stad door Gilde Den Haag bedacht.

Schrijf je in via onze fanpage op Facebook of ons e-mailadres:
info@polkacentrum.nl.

Het aantal plaatsen is beperkt.

Kosten: 5 euro

Vrijdag 29 oktober om 20.00 uur
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Schrijf een e-mail Facebook

Groen, groener, groenst!
Praktische tips om
duurzamer te leven.
Discussie met
deskundigen.
Extreme regenval die afgelopen juli
tot dodelijke overstromingen in
Duitsland en België leidde. Steeds warmere zomers die hitterecords verslaan en
als gevolg watertekort, droogtes en enorme branden in verschillende delen van
de wereld veroorzaken. Dit zijn slechts enkele van de gevolgen van wat we al
lang weten: het klimaat verandert. Kunnen we het tegengaan? En wat doe
jij praktisch, om goed voor de planeet te zorgen? Scheid je afval of kook jij
met restjes? En wat kun je nog meer doen? 

Of vind jij meer doen, niet nodig? We zijn benieuwd. Deze avond gaan we in
gesprek over hoe ‘groen jij er van ziet’ met onze experts op het gebied van
klimaat- en energiebeleid van de politieke partij D66.

Meld je aan via de fanpage van POLKA op Facebook of per e-mail:
info@polkacentrum.nl.

Gratis toegang.

Tot ziens in POLKA!

SHARE ON FACEBOOK SHARE ON TWITTER FORWARD EMAIL

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
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onze nieuwsbrief te ontvangen. 

Afmelden voor de newsletter? 

(klik hier) Schrijf me uit!
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