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Hartelijk welkom allemaal!

Hier onze laatste nieuwsbrief van 2021. In het afgelopen jaar is er veel gebeurd
en met groot plezier kijken we terug op alle activiteiten die bij ons plaats
hebben gevonden. Ook is POLKA dit jaar twee keer voor haar werk voor
Poolse vrouwen in Den Haag erkend, wat voor ons betekent dat wij als een
belangrijk en integraal onderdeel van de gemeenschap in onze stad
gezien worden en dat onze mening telt!

In november hebben we ook onze 3e verjaardag gevierd, deze keer,
vanwege de huidige corona beperkingen, alleen met onze vrijwilligers. Toch was
het heel gezellig om weer samen te zijn! De vrijwilligers hebben veel lekkere
hapjes en taarten gemaakt en de avond werd doorgebracht met spelletjes,
woordspelingen en veel �jne gesprekken. 

December is een bijzondere maand, vol emoties rondom het bezoek van
Sinterklaas in Nederland en de voorbereidingen voor de feestdagen bekroond
met de kerstviering. Toch, een Polka advies, zoek even een momentje voor
jezelf in alle drukte van de komende dagen en kom eens bij ons langs! We
hebben een interessant programma voor je samengesteld, zowel fysiek als
online o.a. onze steevast succesvolle boekenclub en kerstcrea workshops
waar we ook dit jaar weer samen kerstversieringen gaan maken.
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We hebben een verrassing voor je!  Trakteer je alvast ook op een
kerstcadeautje en bezoek met ons een van de mooiste musea van Den
Haag - het Mauritshuis - waar veel wereldberoemde meesterwerken zoals
Meisje met de Parel van Johannes Vermeer te bewonderen zijn. Naast de
prachtige kunst zorgen we ook nog voor goed gezelschap! Meer informatie
erover vind je hieronder.

We hopen dat de tijd die we in december samen gaan doorbrengen, zal je de
magie van deze unieke tijd laten voelen. Wij wensen je een �jne kerstvakantie,
rust met je dierbaren, maar ook veel plezier, gelach en vooral optimisme in de
komende tijd!

En in de tussentijd nodigen we jullie uit bij POLKA!

De agenda voor december

Vrijdag 3 december

19.30 uur Boekenclub

Donderdag 9 december

20.00 uur Project Vrouwenacademie (online)

Vrijdag 10 december

19.30 uur Kerstcrea workshops

Zaterdag 11 december

14.00 uur Bezoek aan het Mauritshuis museum 

Woensdag 15 december

20.00 uur Haagse �nale van WOŚP 2022 (online)

www.polkacentrum.nl

Ter herinnering: bij de ingang graag je handen desinfecteren,
mondkapje dragen terwijl je je van de ene naar een andere plek
verplaatst en een 1,5m afstand houden.

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 december om 19.30 uur

Boekenclub
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Schrijf je in! FACEBOOK

Het thema van de
decemberbijeenkomst is sprookjes,
mythen en legendes, meer en
minder bekend zowel Poolse als die
uit andere culturele kringen. 

We zullen onze re�ecties erover delen
en nagaan of ze daadwerkelijk
verborgen meningen bevatten. We
nodigen ook degenen onder jullie uit

die gewoon over boeken willen praten of onze bibliotheek willen bezoeken.

Gratis toegang, inschrijven is verplicht. 

Donderdag 9 december om 20.00
uur

Project
Vrouwenacademie
(online)
Ben je gefrustreerd door het werk
dat je momenteel doet? Heb je het
gevoel dat je in cirkels draait en zie je het nut niet in van wat je doet? Wil je iets
veranderen in je professionele leven, maar weet je niet hoe je dat moet
aanpakken? Droom jij van een baan waarin je jezelf kunt ontplooien en
tegelijkertijd meer contact met de Nederlandse taal hebt?

Dan hebben we geweldig nieuws voor je! Binnenkort gaat de
Vrouwenacademie de Mussen van start dat als doel heeft vrouwen te
ondersteunen in hun zoektocht naar meer economische en �nanciële
zelfstandigheid. 

Het programma biedt beroepsopleidingen op mbo3-niveau in kansrijke
beroepen, waarbij deelnemers 3-4 dagen per week een betaalde beroepsstage
lopen en 1 dag les krijgen op de locatie van de Mussen. De opleiding duurt 24
maanden en na de afronding garanderen de organisatoren betaald werk in
het nieuw geleerde beroep! Als je nog vaardigheden mist kan daaraan
worden gewerkt in het voortraject van 3 tot 6 maanden én je wordt
ondersteund door een vrijwillige mentor.

Wil je er meer over weten? Dan nodigen we je uit voor een online live
gesprek met projectleider Alexia Tazelaar van buurthuis De Mussen via
onze fanpage op Facebook.

Facebook

Vrijdag 10 december om 19.30 uur

Kerstcrea workshops
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Meld je aan! Onze Facebook

Schrijf je in! Onze Facebook

Bij onze kerstcrea workshops kun je
zelf een traditionele kerstversiering
maken, deze keer kerstballen. Je
kunt ervoor kiezen om vilten
kerstballen te maken of om gipsen
kerstballen te schilderen. Elk zal uniek
zijn, net als wij allemaal!

Het aantal plaatsen is beperkt,
inschrijven is verplicht.

Kosten: 3 euro 

Zaterdag 11 december om 14.00 uur

Bezoek aan het
Mauritshuis museum
We hebben een kerstcadeautje
voor je!

Nog nooit kans gehad om de
prachtige kunstcollectie van het
beroemde Mauritshuis museum te bezoeken? Of ben je daar misschien al
geweest maar wil je het toch nog een keer zien? 

Doe dan met ons mee! Naast de vaste collectie biedt het museum zoals altijd
iets extra: deze keer een tentoonstelling "Facelift & Makeovers" die een
combinatie van techniek, historie en verrassende ontdekkingen zijn.
Geïnteresseerd? We nodigen jullie uit voor een gezamenlijk bezoek! 

Als cadeau betaal je slechts 5 euro voor het ticket! (de reguliere ticketprijs is
17,50 euro).

Aantal plaatsen is beperkt, inschrijven verplicht. 

Let op: volg de regels voor het bezoeken van het museum:
https://www.mauritshuis.nl/bezoek/een-veilig-bezoek/

Woensdag 15 december om 20.00 uur

Haagse �nale van het WOŚP
2022 (online)
Wil je weten wanneer de volgende, deze
keer de 30e jubileum Finale van het
beroemde Great Orchestra of Xmas
Charity plaatsvindt, voor welke
uitdagingen nu het WOŚP -team in Den
Haag staat en hoe wij hen kunnen
ondersteunen? 
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De huidige crisis in verband met de pandemie vraagt   om nieuwe, creatieve
oplossingen van alle WOŚP vrijwilligers. We gaan in gesprek met Renata
Czerwonka van het Haagse WOŚP-comité over de verrassingen die ze deze
keer voor ons voorbereid hebben. 

Tijdens onze uitzending wachten we op jullie opmerkingen, vragen en
suggesties. We nodigen je uit voor een live gesprek op onze Facebook
fanpage!

FACEBOOK

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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