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Lieve vrienden van POLKA
Ook in juni zijn jullie elke vrijdagavond van harte welkom in ons Centrum.
We beginnen de maand goed met een multiculturele ontmoeting tijdens een
heerlijk zelfgemaakt Pools 3-gangen diner op vrijdag 3 juni. Een week later
staat Taalcafé op het programma, waar we elkaar motiveren en ondersteunen
bij het leren van de Nederlandse taal. Aansluitend hebben we een bijeenkomst
georganiseerd over de culture verschillen op de werkvloer. Verderop in de
maand staat een ontmoeting op het programma waarin we uitleg zullen geven
over de website werk.nl, zodat je je kansen op de Nederlandse arbeidsmarkt
kunt vergroten. We sluiten de maand af met de ‘Taalbeurs,’ die in
samenwerking met andere Haagse non-pro t organisaties wordt
georganiseerd.
Bij POLKA staat de ontwikkeling van jullie, lieve Poolse dames, centraal en
vandaar dat we proberen zoveel mogelijk kansen te bieden voor een
betere integratie in de Nederlandse maatschappij.
Ook deze maand is er dus voor elk wat wils, tot snel!

De agenda voor juni
Vrijdag 3 juni
16.30u Samen genieten van een Poolse maaltijd!
Woensdag 8 juni
19.00u Hoe kan ik mijn budget beter beheren?
Vrijdag 10 juni
Taalcafé: Nederlandse conversatielessen
18.00u Nederlands: Beginnersgroep (A1-A2)
19.00u Nederlands: Halfgevorderden (B1-B2)
20.00u-21.30u Cultuurverschillen op de werkvloer – welke eigenschappen en
kwaliteiten vinden Nederlandse werkgevers belangrijk?
Vrijdag 17 juni
Taalcafé: Nederlandse conversatielessen
18.00u Nederlands: Beginnersgroep (A1-A2)
19.00u Nederlands: Halfgevorderden (B1-B2)

19.30u Praktische tips over het gebruik van de websites werk.nl en Mijn UWV
Vrijdag 24 juni
19.30u Taalbeurs bij POLKA
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 3 juni om 16.30u

Samen genieten van een
Poolse maaltijd
Samen tafelen maakt onderdeel uit
van vele culturen en is ook diep
geworteld in de Poolse traditie. Het
verbindt mensen: een etentje met
familie, vrienden of kennissen biedt de
gelegenheid om bij elkaar te zijn, om verhalen en emoties met elkaar te delen,
van gedachten te wisselen en om elkaar beter te leren kennen. Maar samen
eten is natuurlijk ook dé manier om een brug te slaan tussen verschillende
culturen.
De hosts van de avond, de dames van POLKA, zullen voor een
onvergetelijke culinaire avond zorgen. Tijdens dit 3-gangen diner met
andere bewoners uit onze wijk laten we jullie kennismaken met typisch
Poolse gerechten en onze rijke geschiedenis en cultuur.
Let op: Er zijn geen plaatsen meer beschikbaar.
Facebook

Woensdag 8 juni om 19.00u

Hoe kan ik mijn budget
beter beheren?
Je bent van harte uitgenodigd om
deze training bij te wonen waarin
we zullen uitleggen wat de
voordelen
zijn
van
een
overzichtelijke thuisadministratie.
Zo leer je bijvoorbeeld:
welke documenten je allemaal moet bewaren en voor hoe lang
hoe om te gaan met digitale post en informatie van de overheid en
andere organisaties

wat te doen als je Nederlandse brieven ontvangt maar je de Nederlandse
taal nog niet machtig bent
hoe je een verzekering afsluit, zoals een zorgverzekering (let op: deze is
verplicht in Nederland!), een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering, en
een inboedelverzekering.
De training wordt gegeven door een budgetcoach van de gemeente Den
Haag (de presentatie wordt vertaald in het Pools). Na voltooiing van de
cursus heb je nog recht op 4 gratis individuele consultaties voor hulp bij
jouw thuisadministratie van Ania Gołębiowska, sociaal maatschappelijk
werker bij GGZ Keizersgracht.
Kosten: 10 euro
Het aantal plaatsen is beperkt & inschrijven is verplicht.
Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven door een bericht te sturen via onze
Facebook
pagina
of
door
een
email
te
sturen
naar:
inschrijven@polkacentrum.nl
Schrijf een email!

Fanpage Facebook

Vrijdag 10 juni en 17 juni

Taalcafé: Nederlandse
conversatielessen
Kom gezellig langs bij Taalcafé en
doe mee aan de conversatielessen
Nederlands (voor beginners of
halfgevorderden). Onder begeleiding
van onze vrijwilligster Carolien zullen
we in gesprek gaan over verschillende actuele en interessante onderwerpen.
18.00u Nederlands: Beginnersgroep (A1-A2)
19.00u Nederlands: Halfgevorderden (B1-B2)
Het aantal plaatsen is beperkt & inschrijven is verplicht.
Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven door een bericht te sturen via onze
Facebook
pagina
of
door
een
email
te
sturen
naar:
inschrijven@polkacentrum.nl
Reserveer je plek!

Vrijdag 10 juni om 20.00u-21.30u

Cultuurverschillen op de
werkvloer – welke
eigenschappen en
kwaliteiten vinden
Nederlandse werkgevers
belangrijk?

Facebook pagina

Poolse werknemers zijn een hele andere werkcultuur gewend dan de
Nederlanders en dit kan dan ook voor hobbels zorgen in de communicatie
met elkaar. De verschillende denkwijzen en omgangsvormen op de werkvloer
kunnen ook tot spanningen leiden. Een Nederlandse manager vraagt zich
bijvoorbeeld vaak af waarom Poolse werknemers zo volgzaam zijn. Weten
Poolse werknemers welke eigenschappen en kwaliteiten gewaardeerd worden
door Nederlandse werkgevers, en waarom precies?
We nodigen je van harte uit voor deze workshop die we samen met
Małgorzata Bos-Karczewska, hoofdredacteur van de website Polonia.nl,
hebben georganiseerd. Mevrouw Bos-Karczewska zal ons uitgebreid
komen vertellen over de Nederlandse werkcultuur. Haar motto is niet voor
niets: „Zodra we de Nederlanders eenmaal hebben ontcijferd en we ze beter
begrijpen zullen we ons vrijer en zelfverzekerder voelen in dit land.”
Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven door een bericht te sturen via
onze Facebook pagina of door een email te sturen naar:
inschrijven@polkacentrum.nl.
Kosten: 5 euro (Gelieve de betaling direct te voldoen bij inschrijving, op
rekeningnummer IBAN: NL79 TRIO 0320 1492 50, ten name van ‘stichting
POLKA.’)
Schrijf je in!

Facebook

Vrijdag 17 juni om 19.30u

Praktische tips over het
gebruik van de websites
werk.nl en Mijn UWV

werkgevers jouw CV kunnen vinden?

Dreig je jouw baan te verliezen en
wil je graag weten hoe je op zoek
kunt gaan naar een nieuwe baan?
Wil je dat zoveel mogelijk

Kom dan vooral langs bij deze informatiebijeenkomst waarin we uitleg
zullen geven over de websites werk.nl en Mijn UWV. Naast de nodige
sollicitatietips krijg je ook informatie over hoe je precies je CV op werk.nl kunt
plaatsen, de juiste vacatures kunt vinden, eventuele persoonlijke wijzigingen in
je leefsituatie kunt doorgeven, een bijstandsuitkering kunt aanvragen, of
gebruikt kunt maken van trainingen en webinars. Tijdens deze bijeenkomst
zullen we ook de rechten en plichten rondom een WW-uitkering met jullie
bespreken. Je bent van harte uitgenodigd!
Toegang is gratis. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven door een
bericht te sturen via onze Facebook pagina of door een email te sturen
naar: inschrijven@polkacentrum.nl
Reserveer je plek!

Vrijdag 24 juni om 19.30u

Facebook pagina

Taalbeurs bij Polka
Denk je erover om Nederlands te
leren en wil je weten welke cursussen
er allemaal bij jou in Den Haag in de
buurt worden georganiseerd? Wij
helpen je hier graag mee!
Tijdens de taalbeurs kom je van
alles te weten over verschillende
Haagse,
niet-commerciële
instanties die Nederlandse taallessen aanbieden.
Toegang is gratis.

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!

