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Lieve vrienden van POLKA
Het is bijna Pasen en daarom wensen we jullie via deze weg alvast een Fijn
Pasen! We wensen jullie en jullie dierbaren een goede gezondheid, veel
liefde, kracht, en hoop op een betere toekomst. Dat er altijd zon in jullie
hart mag schijnen!
Bij POLKA kijken we met veel plezier terug op een drukke maar hele leuke
maand maart. Zo vonden er veel netwerkactiviteiten plaats, waren er
ontmoetingen met andere Haagse organisaties, vierden we de Internationale
Vrouwendag in Theater De Nieuwe Regentes, en organiseerden we een Open
Dag bij POLKA. Wat zijn we blij dat jullie elke keer weer klaar stonden om er
met veel enthousiasme en inspanningen wat moois van te maken. We zijn er
trots op dat we hebben kunnen laten zien dat Poolse vrouwen geweldige
en interessante dames zijn die graag willen integreren en nieuwe mensen
willen ontmoeten. Dankzij jullie inzet hebben we aan andere Haagse
bewoners kunnen laten zien wat we als organisatie allemaal doen.
Ontzettend bedankt lieve dames!

De slopende corona-pandemie is nog maar net voorbij of de volgende crisis
staat alweer voor de deur; de oorlog in buurland Oekraïne. De blijdschap die we
voelen bij onze gezamenlijke successen wordt heel erg overschaduwd door de
verschrikkelijke gebeurtenissen ten oosten van Polen. In gedachten zijn we bij
de mensen in Oekraïne en we hopen op een spoedig einde van deze
oorlog.
Desalniettemin staat er bij POLKA in april weer van alles op het programma
en ben je uiteraard van harte uitgenodigd om weer de nodige kennis op te
doen (bijeenkomst met het Huurteam), of te werken aan je Nederlandse
taalvaardigheden (Taalcafé). Ook kun je deze maand bij ons terecht voor
een moment van rust (boekenclub en een crea workshop) én krijg je
handige tips hoe om te gaan met de stress en angst veroorzaakt door de
gebeurtenissen in de wereld (ontmoeting met een psychotherapeut).
Alle details over de bijeenkomsten zijn hieronder te vinden.

De agenda voor april
Vrijdag 1 april
18.45u Boekenclub
20.00u Pasen bij POLKA: Crea workshop
Vrijdag 8 april
Taalcafé: De betekenis van het Nederlandse begrip “gezelligheid”
18.00u Nederlands: Beginnersgroep (A1-A2)
19.00u Nederlands: Halfgevorderden (B1-B2)
20.00u Bijeenkomst met het Huurteam Den Haag
Vrijdag 22 april
Taalcafé: Koningsdag – één van de belangrijkste nationale feestdagen in
Nederland
18.30u Nederlands: Beginnersgroep (A1-A2)
19.30u Nederlands: Halfgevorderden (B1-B2)
Vrijdag 29 april
19.30u Eerst de pandemie en nu de oorlog: wat is mentale weerbaarheid en hoe
kun je deze vergroten?
Let op: voor sommige bijeenkomsten bij ons in het centrum is
registratie verplicht. Dat kan door een bericht via e-mail of
Facebook Messenger naar ons te sturen.

E-mail

FACEBOOK

Vrijdag 1 april om 18.45u

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 die de laatste jaren
wereldwijd enorm aan populariteit heeft gewonnen. Welke boeken zijn absoluut
de moeite waard om te lezen en wat zijn de literaire klassiekers?
Kom vooral langs als je zin hebt in leuke en inspirerende gesprekken over
literatuur.
Toegang is gratis.
Facebook

Vrijdag 1 april om 20.00u

Pasen bij POLKA: een
crea workshop
We nodigen je van harte uit voor de
workshop Paasei!
Tijdens deze workshop gaan we
paaseieren versieren op een wel
heel originele manier. Onze vrijwilligsters zullen ons namelijk laten zien hoe je
paaseieren kunt decoreren met leuke stoffen en lintjes. Uiteraard helpen ze ook
met het kiezen van patronen en alle andere vragen.
Graag vooraf aanmelden.
Kosten: €3.
Meld je aan!

Facebook

Vrijdag 8 april om 18.30u/ 19.30u

Taalcafé: De betekenis
van het Nederlandse
begrip “ gezelligheid”

beginners als halfgevorderden.

Je bent van harte uitgenodigd om
deel te nemen aan de Nederlandse
conversatielessen
voor
zowel

Onder toeziend oog van onze vrijwilligster Carolien gaan we het deze keer
hebben over het Nederlandse woord “gezellig.” Wat wordt hier nou eigenlijk
mee bedoeld?
18.30u Nederlands: Beginnersgroep (A1-A2)
19.30u Nederlands: Halfgevorderden (B1-B2)
Het aantal plaatsen is beperkt & inschrijven is verplicht.
Toegang is gratis.
Schrijf een email!

Fanpage Facebook

Vrijdag 8 april om 20.00u

Bijeenkomst met het
Huurteam Den Haag
Hoe kun je controleren of de huur
voor je woning niet te hoog is en wat
kun je doen als blijkt dat dit wel zo is?
Wie is verantwoordelijk voor het
onderhoud van de huurwoning? Weet
je niet precies wat servicekosten zijn en wil je weten wat de verhuurder precies
mag doorberekenen aan de huurder? Wat kun je doen als de makelaar of
verhuurder de uitspraak van de huurcommissie niet opvolgt? Wat doet de
Haagse Huurbalie?
Tijdens de bijeenkomst gaan we al deze en andere vragen met betrekking
tot het huren van een particuliere woning in Nederland beantwoorden.
Onze gasten zijn medewerkers van het Huurteam Den Haag - zij geven
advies aan Hagenaars die een appartement of kamer huren bij een
particuliere verhuurder. Het gesprek wordt vertaald in het Pools.
Na de algemene presentatie is er gelegenheid voor korte
individuele gesprekjes (10 minuten). Geïnteresseerden kunnen zich
inschrijven door een email te sturen naar: inschrijven@polkacentrum.nl.
Tijd: 20.00- 22.00u (inloop vanaf 19.30u)
Toegang is gratis.
Schrijf je in!

Facebook

Vrijdag 22 april om 18.30u/ 19.30u

Taalcafé: Koningsdag – één
van de belangrijkste
nationale feestdagen in
Nederland
Kom gezellig langs bij het Taalcafé!
Ook deze keer zal onze vrijwilligster
Carolien ons tijdens deze leuke bijeenkomst motiveren om onze Nederlandse

spreekvaardigheid te oefenen.
Aangezien de Oranjekoorts alweer begint toe te slaan, is het thema voor deze
avond , hoe kan het ook anders…..Koningsdag!
Het aantal plaatsen is beperkt & inschrijven is verplicht.
Toegang is gratis.
Reserveer je plek!

Facebook pagina

Vrijdag 29 april om 19.30u

Eerst de pandemie en nu de
oorlog: wat is mentale
weerbaarheid en hoe kun je
deze vergroten?
We leven momenteel in woelige
tijden en er wordt veel van ons
gevraagd. De pandemie en de
getroffen Covid-maatregelen hebben invloed gehad op onze mentale
gezondheid. Op het moment dat de pandemie op z’n retour leek te zijn werden
we echter alweer geconfronteerd met een nieuwe crisis; de oorlog in Oekraïne.
Deze crises stellen onze mentale weerbaarheid sterk op de proef.
Iedereen reageert anders op veranderingen en moeilijke situaties. Wat
maakt dat we verschillend reageren op veranderingen en hoe kunnen we
onze veerkracht en mentale weerbaarheid vergroten? Samen met
psychotherapeut en psycholoog Dorota Wysok gaan we deze avond aan de
slag om te kijken hoe we beter met tegenslagen om kunnen gaan zodat
we onze mentale gezondheid kunnen vergroten. Je bent van harte
uitgenodigd!
Het aantal plaatsen is beperkt & inschrijven is verplicht.
Kosten: 5€
Schrijf een email!

FACEBOOK

Tot ziens in POLKA!
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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!

