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Beste vrienden van POLKA,
De eerste maand van het nieuwe jaar is voorbij en zat bij ons vol nieuwe
projecten en belangrijke bijeenkomsten!
Een aantal dagen geleden hadden we de eer om de burgemeester van
Den Haag, Jan van Zanen, op bezoek bij POLKA te ontvangen. Tijdens het
gesprek hebben we de burgervader van onze stad kennis laten maken met
de de activiteiten van ons centrum, hoe het is ontstaan en op welke
behoeften van onze gemeenschap het inspeelt. We spraken ook over onze
huidige problemen, evenals over behoefte aan samenhorigheidsgevoel dat
hier is ontstaan, wederzijdse steun en het versterken van het
zelfvertrouwen dat ons centrum ons geeft. Onze gast was niet alleen erg
onder de indruk van onze organisatie maar ook van onze gastvrijheid en
openheid. We willen alle vrijwilligers bedanken die hebben geholpen bij
het organiseren van deze leuke bijeenkomst. Applaus dames!
Het nieuwe initiatief van POLKA – Taalcafé kon ook op jullie grote
belangstelling rekenen. We zouden het heel leuk vinden als jij ook jouw
aandeel in het creëren van deze bijeenkomsten hebt. Dus als je ideeën hebt
voor de komende conversatielessen in ons centrum, laat het ons dan
gerust weten!

Ook het webinar over het startende project ‘Hoe beheer je je eigen budget’
was erg populair. Als je het nog niet hebt bekeken, klik dan hieronder:

Ga naar webinar
Het kondigt een reeks bijeenkomsten aan over het verbeteren van de
nanciële zelfstandigheid van Poolse vrouwen die wij met steun van de
Gemeente Den Haag en Oranje Fonds organiseren. De bijeenkomsten zullen
worden opgedeeld in modules die onder meer betrekking hebben op het
beheren van je eigen budget, uit de schulden komen en
ziektekostenverzekering. Als onderdeel van het traject kun je ook hulp
gebruiken van een Pools sprekende maatschappelijk werker die je helpt bij
het verbeteren en organiseren van je nanciën en administratie.
Binnenkort meer details op onze website:

www.polkacentrum.nl
en op onze Facebook:

Facebook
Wij nodigen je van harte uit voor bijeenkomsten bij POLKA.

De agenda voor februari
Vrijdag 4 februari
19.30u Boekenclub
20.00u Project Talentcoach
Vrijdag 11 februari
Taalcafé: Werken in Nederland
18.30u Beginnersgroep (A1-A2)
19.30u Halfgevorderden (B1-B2)
19.30u GGZ - Hoe werkt de geestelijke gezondheidszorg in Nederland
Vrijdag 18 februari
19.30u Alles over gemeenteraadsverkiezingen
Vrijdag 25 februari
Taalcafé: Carnaval in Nederland en Polen
18.30u Beginnersgroep (A1-A2)
19.30u Halfgevorderden (B1-B2)
20.00u Vrouwendag in POLKA - samen muziek maken
Zaterdag 26 februari

14.00u Genezing en innerlijke harmonie. Wandeling door de enkelsporige
labyrinten in de stad.
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:

E-mail

FACEBOOK

Vrijdag 4 februari 19.30u

Boekenclub: Literaire
reizen - klein en groot
Velen van ons dromen over
geweldige
reizen,
maar
om
verschillende redenen is dat niet
mogelijk. Als je er ook over droomt
en je vindt het leuk om erover te
lezen, dan nodigen we je uit voor de boekenclub in februari, met als thema
reisboeken.
We zullen het hebben over boeken geschreven door reizigers en globetrotters,
over hun avonturen en ervaringen met betrekking tot de beschreven plaatsen,
evenals over onze eigen reisimpressies.
Het aantal plaatsen is beperkt. Het inschrijven is verplicht. Ingang is gratis.
Schrijf je in!

FACEBOOK

Vrijdag 4 februari 20.00u

Project Talentcoach
Het kan iedereen overkomen. Je
bent je baan kwijt en werkloos. Of om
een andere reden kom je amper rond.
Je zou graag iets in je leven willen
veranderen, jezelf ontwikkelen, je
dromen waarmaken, maar je weet
niet zo goed hoe je dit aan moet pakken. Je twijfelt aan jezelf en wat je nog
meer kunt doen. Klinkt bekend? We hebben goed nieuws voor je!
We nodigen je uit voor een informatiebijeenkomst over het project
Talentcoach waarin je samen met een individuele trainer je talenten
ontdekt en opnieuw in je eigen kunnen gelooft.
Beperkt aantal plaatsen, inschrijven verplicht. Gratis toegang.

Meld je aan!

Onze Facebook

Vrijdag 11 februari en 25 februari

Taalcafé

interessante onderwerpen.

Neem deel
aan
Taalcafé
conversatielessen
in
het
Nederlands. In een prettige sfeer en
onder toeziend oog van onze
vrijwilligster Carolien gaan we in
gesprek
over
actuele
of

Op 11 februari leren we de woordenschat gerelateerd aan de arbeidsmarkt in
Nederland. Op 25 februari wordt het feest! We zullen het hebben over
Nederlandse en Poolse tradities met betrekking tot het carnaval.
Vrijdag 11 februari en 25 februari:
18.30u Beginnersgroep (A1-A2)
19.30u Halfgevorderden (B1-B2)
Beperkt aantal plaatsen, inschrijven verplicht. Gratis toegang.
Schrijf een email!

Fanpage Facebook

Vrijdag 11 februari 19.30u

GGZ- Hoe werkt de
geestelijke
gezondheidszorg in
Nederland
GGZ
is
een
geestelijke
gezondheidszorginstelling
die
advies en begeleiding biedt aan volwassenen, kinderen en ouderen met
psychische problemen en ernstige psychische aandoeningen zoals depressie,
eetstoornissen, overbelasting, burn-out, straatangst, ADHD, verslavingen of
schizofrenie.
Wij nodigen je uit om kennis te maken met onze deskundige, die je vertelt
hoe de psychologische zorg in Nederland werkt. Je komt onder meer te
weten of je een verwijzing van een huisarts nodig hebt, welke problemen je
kunt melden bij de GGZ, wat de wachttijd voor registratie en behandeling is en
vele andere nuttige informatie.
Beperkt aantal plaatsen, inschrijven verplicht. Gratis toegang.
Schrijf je in!

Facebook

Vrijdag 18 februari 19.30u

Alles over
gemeenteraadsverk iezingen
Op 16 maart 2022 worden in heel
Nederland
gemeenteraadsverkiezingen
gehouden. Vraagt je je af of je kunt
stemmen terwijl je in de gemeente
woont en staat ingeschreven? Wij
adviseren: ja!
Dus waarom is het de moeite waard om naar de verkiezingen te gaan? Wat
doet de gemeenteraad precies? Hoe kun je jouw stem uitbrengen? Deze en
andere vragen beantwoorden we tijdens een bijeenkomst onder leiding van
experts van ProDemos, een organisatie die burgers informeert over
democratie en de rechtsstaat en hen in staat stelt actief deel te nemen aan
het nemen van politieke beslissingen.
Beperkt aantal plaatsen, inschrijven verplicht. Gratis toegang.
Reserveer je plek!

Facebook pagina

Vrijdag 25 februari 20.00u

Vrouwendag in POLKA samen muziek maken
We beginnen dit jaar met de viering
van Internationale Vrouwendag al
eind februari. Ter gelegenheid van
ons feest nodigen wij je van harte
uit om samen met de studenten
van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag muziek te maken!
Dit doen we tijdens een bijzondere workshop met zingen en bodypercussie
waar muziek de universele taal zal zijn en het samen creëren centraal staat. Wil
je graag meer weten? Klik dan op de foto hierboven.
Beperkt aantal plaatsen, inschrijven verplicht. Gratis toegang.
Meld je aan!

Facebook

Zaterdag 26 februari 14.00u

Healing en innerlijk e harmonie.
Loop door de enk elsporige
labyrinten in de stad.
Een enkelspoor doolhof is een soort
mandala dat een harmonieus
patroon creëert en altijd naar het
centrum leidt. Het is duidelijk
zichtbaar en de lay-out geeft een gevoel van veiligheid. Het is een eeuwenoud
hulpmiddel om met moeilijke emoties om te gaan, stress te beheersen en je
kracht te vinden.

Wil je meer weten over de 4000-jarige geschiedenis van enkelsporige
labyrinten en hoe ze kunnen worden gebruikt om een staat van innerlijke
harmonie te bereiken, doe dan mee aan een bijzondere wandeling door
het Wijkpark Kortenbos en Paleistuin in Den Haag. Deze wordt geleid door
Sylwia Hanff, die zich al 20 jaar bezighoudt met persoonlijke
ontwikkelingstechnieken en workshops geeft voor lichaamswerk en meditatie
in beweging.
Beperkt aantal plaatsen, inschrijven verplicht. Entree: 3 euro
Schrijf een email!

FACEBOOK

Tot ziens in POLKA!

SHARE ON FACEBOOK

SHARE ON TWITTER

FORWARD EMAIL

Polk a - 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!

