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Beste allemaal,
Van harte welkom in het nieuwe jaar! We wensen jullie een jaar waarin al
jullie plannen en dromen worden gerealiseerd, een jaar vol liefde en nabijheid
van mensen die belangrijk voor jullie zijn. Dat we kunnen genieten van onze
successen - zelfs de kleinste, en dat we positieve conclusies en re ecties kunnen
trekken uit onze fouten. Laten wij samen met onze dierbaren genieten van een
goede gezondheid en moedig naar de toekomst kijken.
De jaarwisseling is de tijd van terugkijken en het maken van nieuwe
plannen. We kunnen trots zijn op wat we vorig jaar bij POLKA hebben
bereikt. Meer dan 60 georganiseerde bijeenkomsten (waaronder maar
liefst 30 webinars), waardoor we in totaal meer dan 50.000 mensen wisten
te bereiken; bijna 2.700 mensen die onze fanpagina volgen en 1.500 leden
van onze open groep op Facebook; meer dan 500 abonnees op onze
nieuwsbrief, 27 organisaties waarmee we dit jaar een samenwerking zijn
aangegaan en, last but not least, 2 belangrijke prijzen als erkenning voor
ons werk voor de emancipatie en integratie van Poolse vrouwen in Den
Haag! Dit is de balans van het afgelopen jaar.

Dat is allemaal dankzij de enorme inzet van ons hele team en vele andere
mensen van goede wil die onze activiteiten dagelijks ondersteunen. Vanaf
deze plek danken we iedereen hartelijk!
In 2022 starten we met nieuwe projecten, waarover we jullie op de hoogte
houden. Het eerste is Taalcafé - twee keer per maand organiseren we
conversatielessen in het Nederlands op twee niveaus: beginners (A1-A2) en
halfgevorderden (B1-B2). De eerste bijeenkomsten vinden plaats in januari zie ons schema hieronder voor meer details.
Zoals altijd, nodigen we jullie uit om onze activiteiten op onze sociale media te
volgen. We zijn op:

Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
De laatste informatie vind je ook op onze website:

www.polkacentrum.nl
Tot ziens in POLKA!

De agenda voor januari
vrijdag 7 januari
19.30u Boekenclub
vrijdag 14 januari
Taalcafé: Oud en Nieuw in Nederland - tradities en gewoontes
18.30u Beginnersgroep (A1-A2)
19.30u Halfgevorderden (B1-B2)
donderdag 20 januari
20.00u Hoe je eigen huisbudget met succes beheren (online)
vrijdag 21 januari
19.30u Ontdek de kracht van je talenten! Workshop met Luiza Norowska
woensdag 26 januari
12.30u Oma en Opa Dag in de Regenvalk

vrijdag 28 januari
Taalcafé: alles over etsen in Nederland
18.30u Beginnersgroep (A1-A2)
19.30u Halfgevorderden (B1-B2)
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 7 januari 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 januari, 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!

Vrijdag 14 januari en 28 januari

Taalcafé
Vanaf januari hebben we iets
nieuws
voor
jullie
op
het
programma bij POLKA staan. Twee
keer per maand gaan we Taalcafé conversatielessen in het Nederlands
voor beginners en halfgevorderden
in de Regenvalk organiseren.

FACEBOOK

In een ontspannen sfeer en onder begeleiding van onze nieuwe vrijwilligster
Carolien praten we over actuele en interessante onderwerpen.
Op 14 januari over Oud en Nieuw, oftewel de viering van oudejaarsavond in
Nederland.
Op 28 januari nemen we onder de loep de meest gebruikte Nederlandse
vervoersmiddel en samen bekijken we hoe het kan dat etsen het straatbeeld
van Nederland domineren. Jullie zijn van harte welkom om aan te sluiten!
Vrijdag 14 januari en 28 januari
18.30u Taalcafé: Beginnersgroep (A1-A2)
19.30u Taalcafé: Halfgevorderden (B1-B2)
Het aantal plaatsen is beperkt, inschrijving is verplicht. Ingang is gratis.
Meld je aan!

Onze Facebook

donderdag 20 januari 20.00u

Hoe je eigen huisbudget
met succes beheren
(online)
We nodigen je uit voor een speciaal
webinar ter aankondiging van een
nieuw project dat wij in februari in
de Regenvalk starten. Het project gaat over het verbeteren van de
nanciële zelfredzaamheid en weerbaarheid van Poolse vrouwen in Den
Haag. In samenwerking met de gemeente Den Haag organiseert POLKA een
reeks trainingen waarin je onder andere leert:
-hoe een huisbudget te plannen
-hoe te besparen en waarop
-hoe je je eigen administratie professioneel beheert
-hoe schulden voorkomen en wat te doen als we de basisrekeningen niet meer
kunnen betalen
-hoe een consument faillissement te verklaren en wat het inhoudt.
Deze en andere onderwerpen komen aan bod tijdens de cursussen waar wij je
vanaf februari voor uitnodigen. Als onderdeel van de training kun je
pro teren van de hulp van een maatschappelijk werker die je helpt bij het
verbeteren en organiseren van je nanciën en administratie.
Fanpage Facebook

vrijdag 21 januari 19.30u

Ontdek de kracht van
je talenten! Workshop

met Luiza Norowska
Hoe vaak vraag je je af wat je talent
is? Heb je ooit gedacht dat je
misschien er meerdere van zou
hebben? En hoe kom je erachter
welke talenten je hebt en hoe kun je
die gebruiken?
We nodigen je uit voor de workshop
"Ontdek de kracht van je talenten!", geleid door Luiza Norowska, die
overtuigd is dat je veel talenten hebt die je kunnen helpen bij het
uitvoeren van je plannen en het behalen van successen.
Hoe ze te ontdekken? Hoe ze te gebruiken? Hoe word je bevriend met hen? Je
leert het tijdens onze workshop.
Het aantal plaatsen is beperkt, inschrijven is verplicht. Kosten zijn 5 euro.
Schrijf je in!

Onze 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!

