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Beste vrienden van POLKA,
De dagen worden weer langer en dat kan maar één ding betekenen: de
lente staat voor de deur! Tijd om erop uit te trekken dus.
De maand maart staat bij POLKA in het teken van Internationale
Vrouwendag en we vieren deze mooie dag samen met een internationale
groep van vrouwen uit verschillende culturen die ook actief zijn binnen
verschillende maatschappelijke organisaties in Den Haag.
Het hoogtepunt van het programma zal ongetwijfeld het feest zijn dat we
samen met Theater De Nieuwe Regentes organiseren. Naast een leuke
rondleiding door het theater en het interactieve muziek programma
waarbij vrouwen uit de buurt samen met studenten van het Koninklijk
Conservatorium muziek zullen maken, staat er nog iets bijzonders op ons
te wachten: een vrijwilligster van POLKA zal haar kunsten vertonen op het
podium!
Als organisatie doen wij dit jaar ook mee aan de grootste landelijke

vrijwilligersactie NLdoet. We willen jullie heel graag aanmoedigen om jullie
talenten en kwaliteiten te ontdekken middels vrijwilligerswerk en dit is een
mooie laagdrempelige manier om aan de slag te gaan bij de verschillende
Haagse vrijwilligersinitiatieven die deze dagen zullen plaatsvinden. Ervaar
hoe leuk vrijwilligerswerk kan zijn!
Jullie zijn ook van harte uitgenodigd voor de Open Dag bij POLKA,
georganiseerd in het kader van de Haagse campagne “ Wereldreis door
eigen stad.” Laten we allen onze kracht tonen - een POLKA is tenslotte een
vrouw!
Alle details over de bijeenkomsten omtrent de Internationale Vrouwendag,
NLdoet en de Wereldreis zijn hieronder te vinden.
Daarnaast nodigen we jullie ook uit voor onze reguliere bijeenkomsten in
de Regenvalk. We wachten op jullie bij de Boekenclub en het Taalcafé.
Tenslotte hebben we ook nog voorlichtingsbijeenkomsten voorbereid over
de gemeenteraadsverkiezingen en de Nederlandse kinderopvang voor
kinderen tussen 0-4 jaar.
Hopelijk tot ziens!

De agenda voor maart
Vrijdag 4 maart
19.30 uur Boekenclub
Zaterdag 5 maart
13.30 - 17.00 uur Haagse Vrouwendagen -netwerkbijeenkomst
Zondag 6 maart
13.15 - 16.00 uur Internationale Vrouwendag in Theater De Nieuwe Regentes
Vrijdag 11 maart
19.00 uur Alles over de gemeenteraadsverkiezingen
NLdoet - Doe met ons mee en laat zien hoe leuk en belangrijk vrijwilligerswerk
is!
Zaterdag 12 maart
NLdoet - Doe met ons mee en laat zien hoe leuk en belangrijk vrijwilligerswerk
is!
Vrijdag 18 maart
19.30 uur Kinderopvang - Alles wat je wilt weten over kinderopvang in
Nederland
Zaterdag 19 maart
12.00 - 17.00 uur Wereldreis door eigen stad - Open Dag bij POLKA
Vrijdag 25 maart
Taalcafé: De betekenis van het Nederlandse begrip “gezelligheid”
18.30 uur Nederlands: Beginnersgroep (A1-A2)
19.30 uur Nederlands: Halfgevorderden (B1-B2)

Ter herinnering: bij de ingang graag je handen desinfecteren.
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 maart om 19.30 uur

Boekenclub: Maak
kennis met de
Scandinavische
literatuur
Ook deze maand ben je weer van
harte uitgenodigd om langs te
komen bij onze boekenclub bijeenkomst. Deze keer bespreken we de
Scandinavische literatuur, bakermat van de wereldliteratuur en
inspiratiebron voor vele schrijvers.
We bespreken wat nou maakt dat bepaalde werken zo geliefd zijn bij lezers
zowel binnen, als buiten Scandinavië. Wil je je samen met ons verdiepen in de
Scandinavische klassiekers en praten over de beste werken in de Scandinavische
literatuur die iedereen gelezen zou moeten hebben, kom dan vooral langs op 4
maart.
Het aantal plaatsen is beperkt & inschrijven is verplicht. Toegang is gratis.
Schrijf je in!

FACEBOOK

Zaterdag 5 maart om 13.30-17.00 uur

Haagse Vrouwendagen Netwerkbijeenkomst
Wil je graag andere vrouwen
ontmoeten die zich ook inzetten voor
onze stad, inspirerende en interessante verhalen horen over hun leven en waar
ze zich allemaal mee bezig houden in Den Haag? Zit je er wellicht zelf aan te
denken om als vrijwilliger aan de slag te gaan bij POLKA of een andere Haagse
vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor vrouwen? Dan is dit de uitgelezen
kans om meer te weten te komen over de mogelijkheden om als vrijwilliger
aan de slag te gaan en om nieuwe inspirerende dames te ontmoeten!
Kom vooral langs bij onze POLKA-stand tijdens de netwerkbijeenkomst van
Haagse vrouwenorganisaties die uiteraard in het teken zal staan van de
viering van de Internationale Vrouwendag!

Plaats: ZZINN (1e etage van het Centraal Station - de roltrap naast het NS
Service Center brengt je naar de 1e etage)
Tijd: 13.30 - 17.00 uur
De toegang is gratis en inschrijven is niet nodig.
Zondag 6 maart om 13.15-16.00 uur

Internationale
Vrouwendag in Theater
De Nieuwe Regentes
We nodigen je van harte uit voor de
viering van de Internationale
Vrouwendag in Theater De Nieuwe

Regentes.
Het programma ziet er als volgt uit:

13.15 - 14.15 uur Een rondleiding door het honderd jaar oude
theatergebouw
14.30 - 16.00 uur Interactieve muziek en zang van studenten van het
Koninklijk Conservatorium met vrouwen uit de buurt
moedige monologen van verschillende vrouwen uit de buurt
Teaser van de meidenvoorstelling One of Us, door “Girls in the Woods”
We rekenen op jullie komst, temeer omdat één van onze lieve POLKAvrijwilligsters mee zal doen aan de ‘moedige monologen!’ Je bent van
harte welkom!
De toegang is gratis. Graag inschrijven via www.deniuweregentes.nl, via de
POLKA Facebook Messenger of via de mail: inschrijven@polkacentrum.nl.
Schrijf een email!

Fanpage Facebook

Piątek 11 marca om 19.00 uur

Alles over de
gemeenteraadsverk iezingen
Op 16 maart 2022 vinden de
gemeenteraadsverkiezingen plaats
in Nederland.
We kunnen ons voorstellen dat je hier
vragen over hebt, zoals:
Moet ik in het bezit zijn van een Nederlands paspoort om te mogen
stemmen? (Fijn om alvast te weten: alle Hagenaars met een nationaliteit
uit een EU-land die op de dag van de kandidaatstelling - 31 januari 2022 staan ingeschreven bij de gemeente Den Haag, mogen stemmen)
Wat doet een gemeenteraad?
Waar stem ik voor bij de gemeenteraadsverkiezingen?
Waarom is het belangrijk om te gaan stemmen?

Hoe en waar kan ik stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen?
Tijdens deze speciale bijeenkomst, onder leiding van medewerkers van het ‘Huis
voor democratie en rechtsstaat’ ProDemos, zullen al deze en andere vragen
worden beantwoord. Het belooft een zeer informatieve avond te worden dus
meld je vooral aan. ProDemos is een onafhankelijke, niet-gouvernementele
organisatie die burgers informeert over burgerschap, democratie en de
rechtsstaat. Ook laten ze zien hoe je zelf invloed uit kunt oefenen door
bijvoorbeeld actief deel te nemen aan politieke besluitvorming.
Het aantal plaatsen is beperkt & inschrijven is verplicht. Toegang is gratis.
Schrijf je in!

Facebook

Vrijdag 11 maart en zaterdag 12
maart

NLdoet - Doe met ons mee en
laat zien hoe leuk en belangrijk
vrijwilligerswerk is!
NLdoet
is
een
landelijke
vrijwilligersactie
die
elk
jaar
gedurende
een
paar
dagen
vrijwilligerswerk in de spotlights zet en mensen wil activeren om zich ook
als vrijwilliger in te zetten. Dit jaar vindt NLdoet plaats op vrijdag 11 en
zaterdag 12 maart en er zijn verschillende sociale initiatieven waar je je voor
kunt aanmelden.
Denk aan thee drinken met buurtgenoten die eenzaam zijn, helpen bij het
snoeien van bomen, of moestuinen klaarmaken voor het voorjaar. Dit is een
uitgelezen kans om lokale vrijwilligersorganisaties te leren kennen en om iets
voor een ander te betekenen. We hopen zoveel mogelijk vrijwilligers
enthousiast te kunnen maken om met z’n allen andere organisaties een handje
te gaan helpen.
Mocht je geïnteresseerd zijn en ook mee willen doen schroom dan niet en meld
je aan! Uit ervaring weten we dat dit hele gezellige dagen zijn - hoe meer zielen
hoe meer vreugd.
Het aantal plaatsen is beperkt. Verdere informatie over deze dagen zullen
wij binnenkort op onze Facebook-pagina plaatsen. Je kunt je aanmelden
door een bericht te sturen via Facebook Messenger of door een email te
sturen naar inschrijven@polkacentrum.nl.
Reserveer je plek!

Vrijdag 18 maart om 19.30 uur

Kinderopvang - Alles wat je
wil t weten over k inderopvang
in Nederland
Als moeder zijnde heb je je
waarschijnlijk weleens afgevraagd

Facebook pagina

hoe kinderopvang in Nederland
nou precies is georganiseerd.
Misschien wil je (weer) aan het werk
en ben je op zoek
naar
kinderopvang waar je je kleintje
naartoe kan brengen. Wellicht heb
je vragen over het pedagogisch
beleid of veiligheidsbeleid binnen
een kinderopvangorganisatie.
Tijdens deze bijeenkomst kun je terecht met al jouw vragen over de
Nederlandse kinderopvang voor kinderen tussen 0-4 jaar. We zullen uitleg
geven over de verschillende termen die hiermee te maken hebben en waar jullie
misschien al weleens van gehoord hebben, zoals ‘dagopvang,’ ‘ exopvang,’
‘gastouder,’ en ‘babysitter.’ Ook zullen we het hebben over de kosten van de
kinderopvang en hoe je je kind kan aanmelden.
Tijdens deze bijeenkomst kom je ook te weten:
Wat het verschil is tussen voorschoolse educatie en vroegschoolse
educatie (VVE)
Welke kinderen mogen hier gebruik van maken en onder welke
voorwaarden.
Onze gastsprekers zullen ook vertellen over alternatieve opvangmogelijkheden
voor kinderen tussen 0-3 jaar, die ook als ontmoetingsplek voor moeders en
hun kinderen kunnen fungeren.
De experts die op de avond aan het woord zullen komen: een eigenaresse
van een kinderdagverblijf, een pedagogisch medewerker van VVE, alsmede
een jeugdverpleegkundige van het Centrum Jeugd & Gezin (CJG).
Uiteraard biedt deze avond een mooie gelegenheid om andere moeders te
ontmoeten en om ervaringen uit te wisselen.
Toegang is gratis. Je kunt je aanmelden door een bericht te sturen via
Facebook
Messenger
of
door
een
email
te
sturen
naar
inschrijven@polkacentrum.nl.
Meld je aan!

Facebook

Zaterdag 19 maart om 12.00-17.00
uur

Wereldreis door eigen
stad - Open Dag bij
POLKA
We nodigen je van harte uit om
mee te gaan op een wel heel bijzonder avontuur: een 'Wereldreis door
eigen stad'. Op deze dag viert Den Haag diversiteit en worden er allerlei
activiteiten aangeboden waarin je de kans krijgt om kennis te maken met
verschillende culturele, religieuze en maatschappelijke organisaties die
actief zijn in onze stad.

Op uitnodiging van de gemeente Den Haag doet POLKA dit jaar ook mee
aan deze editie! Wil je ons beter leren kennen en een kijkje achter de schermen
nemen om te zien hoe het er bij ons aan toegaat en wat we als organisatie zoal
doen? Kom dan vooral langs op zaterdag 19 maart.
Onze vrijwilligsters staan klaar om je meer te vertellen over de
verschillende clusters die we hebben binnen POLKA en hoe we te werk
gaan.
Ook zal er gelegenheid zijn om deel te nemen aan het Taalcafe:
conversatielessen in het Nederlands die ook deze keer weer begeleid zullen
worden door onze dierbare vrijwilligster Carolien.
Het wordt gegarandeerd weer een gezellige dag met lekkere zelfgebakken
taarten en andere zelfgemaakte Poolse lekkernijen.
Het aantal plaatsen is beperkt & inschrijven is verplicht. Toegang is gratis.
Schrijf een email!

FACEBOOK

Vrijdag 25 maart om 18.30 en 19.30
uur

Taalcafé: De betekenis
van het Nederlandse
begrip “ gezelligheid”
Je bent van harte uitgenodigd om
deel te nemen aan de Nederlandse
conversatielessen voor zowel beginners als halfgevorderden.
Onder toeziend oog van onze vrijwilligster Carolien gaan we deze keer praten
over het Nederlandse woord “gezellig.” Wat wordt hier nou eigenlijk mee
bedoeld?
18.30 uur Nederlands: Beginnersgroep (A1-A2)
19.30 uur Nederlands: Halfgevorderden (B1-B2)
Het aantal plaatsen is beperkt & inschrijven is verplicht. Toegang is gratis.
Meld je aan!

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!

