
Bekijk deze email in je browser

Welkom na de vakantie!! Wij nodigen je uit voor POLKA!

We zijn erg blij dat we de meeste bijeenkomsten weer in ons centrum in de
Regenvalk kunnen houden. Na vele maanden van online activiteiten,
verlangen we allemaal naar direct contact met een andere persoon.
Tegelijkertijd willen wij je eraan herinneren dat wij nog steeds verplicht zijn om
de regels van hygiëne en desinfectie van handen te volgen en waar mogelijk
afstand te houden.

We verdwijnen echter niet helemaal van het web. We nodigen je uit om te
bezoeken:

fanpage op Facebook

www.polkacentrum.nl

YouTube-kanaal

Twitter
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E-mail FACEBOOK

Overal vind je informatie over onze activiteiten, verslagen van
evenementen, webinars en nieuws.

En dan? Tot ziens in POLKA!

De agenda voor september

Vrijdag 3 september

20.00 uur Boekenclub

Donderdag 9 september

20.00 uur Woningmarkt in Nederland (online)

Vrijdag 10 september

19.30 uur Eigen bedrijf: Promotie en reclame

Vrijdag 17 september

19.30 uur Taalbeurs in POLKA 

Donderdag 23 september

20.00 uur Online Boekenclub: strips

Vrijdag 24 september

20.00 uur Vrouwenkring: Over geluk - workshop

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 3 september om 20.00 uur

Boekenclub – een
sentimentele leesreis
We nodigen je van harte uit voor de
eerste boekenclub na de vakantie,
waar we het onderwerp van
favoriete leeskeuzes zullen
behandelen. 

Ieder van ons heeft zijn eigen geliefde werken, het zijn misschien geen
meesterwerken van de literatuur, maar we houden er nog steeds van. Tijdens
het lezen roepen ze herinneringen, emoties en verhalen van jaren geleden op. 

Als je deel wilt nemen aan onze gesprekken en je herinneringen en indrukken
van je geliefde boeken wilt delen, nodigen wij je uit naar POLKA te komen.
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Facebook fanpage

Donderdag 9 september om 20.00
uur

Woningmarkt in
Nederland (online)
We gaan het hebben over de
vastgoedmarkt in Nederland: is het
de moeite waard om nu een
appartement te kopen, aan welke
voorwaarden moet worden voldaan en waar moet je speciaal op letten bij de
beslissing om een   woning te kopen. 

Ook leren we van de experts welk type verzekering we bij deze gelegenheid
nodig hebben en wat de bijbehorende kosten zijn. 

Meer informatie zal binnenkort beschikbaar zijn op onze fanpage.

Facebook Pagina

Vrijdag 10 september om 19.30 uur

Eigen bedrijf: Promotie
en reclame
Wij nodigen je uit voor de volgende
bijeenkomst in de serie Eigen
Bedrijf. Deze keer leren we hoe je
eenvoudig je eigen onderneming
op de markt kunt promoten om als

bedrijf succesvoller te zijn:

Marketing voor je bedrijf - waar te beginnen en waar moet je speciaal op
letten?

Marketing en je klant - hoe communiceer je als bedrijf en welke kanalen kies
je?

Marketing voor kleine bedrijven - kan een klein marketingbudget meer omzet
genereren voor je bedrijf?

De bijeenkomst wordt geleid door Sandra Garstka, studente economie en
bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit, die zich dagelijks bezighoudt met
online marketing en visual identity design voor startende bedrijven. Wij
nodigen je uit in wijkcentrum de Regenvalk.

Kosten: € 5

Abonnementen via Polka's fanpage of ons e-mailadres:
info@polkacentrum.nl.

https://www.facebook.com/POLKA-centrum-voor-Poolse-vrouwen-in-Segbroek-2357679464512824?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=welkom_we_zijn_weer_open_zien_we_jou_binnenkort&utm_term=2021-09-01
https://www.facebook.com/POLKA-centrum-voor-Poolse-vrouwen-in-Segbroek-2357679464512824?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=welkom_we_zijn_weer_open_zien_we_jou_binnenkort&utm_term=2021-09-01
mailto:info@polkacentrum.nl


Schrijf je in! FACEBOOK

Meld je aan! Onze Facebook

Vrijdag 17 september om 19.30 uur

Taalbeurs in POLKA
Denk je erover om een   cursus
Nederlands te volgen? Wil je weten
wat er in Den Haag allemaal te
beleven is? 

Wij nodigen je uit voor de taalbeurs,
waar wij het door Gemeente Den
Haag opgestelde aanbod presenteren. Vertegenwoordigers van Taalhuis, Taal
in de Bibliotheek, Taal en Ontmoeting en Taal in de Buurt vertellen over hun
programma. 

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

Let op: het aantal plaatsen is beperkt!

Gratis toegang.

Donderdag 23 september om 20.00
uur

Online Boekenclub:
strips
Na de zomervakantie gaan we weer
praten in de Online Boekenclub! 

Deze keer is het thema strips  en
Bogusia Szewczyk (onze bevriende boekhandelaar uit Wągrowiec), Malwina
Lejman en Magdalena Wojtecka zullen erover vertellen.

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

Bezoek onze Facebook Fanpage

Vrijdag 24 september om 20.00 uur

Vrouwenkring: Over
geluk – workshop
We nodigen je uit voor een
bijzondere workshop met Ania
Koziarska, die ons laat
kennismaken met de wereld van
geluk. 
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Schrijf een e-mail Facebook

Wat is geluk, hoe wordt het ervaren in verschillende culturen, wat verstaat de
wetenschap onder geluk? Samen proberen we deze vragen te beantwoorden en
een strategie te ontwikkelen om jouw persoonlijk geluk te bereiken en te
versterken.

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

Let op: het aantal plaatsen is beperkt.

Kosten: € 2

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
onze nieuwsbrief te ontvangen. 

Afmelden voor de newsletter? 

(klik hier) Schrijf me uit!
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