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Lieve vrienden van POLKA
De zomer is helaas voorbij. Wij hopen echter dat september ook nog mooie
zonnige dagen voor ons in petto heeft zodat we nog iets langer van dat
jne vakantiegevoel kunnen genieten.
Afgelopen augustus hadden we de gelegenheid om deel te nemen aan
twee interessante activiteiten bij POLKA. Een daarvan was een bezoek aan
het Kunstmuseum Den Haag en de prachtige stukken van Alphonse Mucha.
De andere was een wandeling met het Gilde Den Haag en de zoektocht naar
de voetsporen van de meest markante vrouwen van Den Haag en de plaatsen
waar zij woonden. Beide activiteiten konden rekenen op veel belangstelling van
jullie, dus we hopen ze te kunnen herhalen.

Bekijk meer foto's van het Kunstmuseum Den Haag!

Bekijk meer foto's van een wandeling met het Gilde Den Haag!

Tenslotte... Het einde van de zomer betekent voor de meesten van ons ook
het einde van het vakantieverlof. Wij hopen dat jullie allemaal goed
hebben kunnen uitrusten en nieuwe energie hebben opgedaan. Wij bij
Polka zijn in ieder geval weer klaar voor een nieuw seizoen boordevol leuke
en interessante activiteiten.
Hier is wat we voor je hebben voorbereid in september:

De agenda voor september
Vrijdag 2 september
Taalcafé: Nederlandse conversatielessen
18.00u Nederlands: Beginnersgroep (A1-A2)
19.00u Nederlands: Halfgevorderden (B1-B2)
20.00u Boekenclub
Vrijdag 9 september
19.30u Alles over werkloosheidsuitkeringen (WW-uitkering)
Zaterdag 10 september
10.00u Monumentendag in Den Haag
Woensdag 14 september
19.00u Hoe beheer je je eigen huishoudbudget?
Vrijdag 16 september

Taalcafé: Nederlandse conversatielessen
18.00u Nederlands: Beginnersgroep (A1-A2)
19.00u Nederlands: Halfgevorderden (B1-B2)
18.30-19.30u Spreekuur met FNV
20.00u Mediation: samen werken aan de juiste uitkomst!
Vrijdag 23 september
20.00u Alles over het Staatsexamen NT2 (online)
Vrijdag 30 september
Taalcafé: Nederlandse conversatielessen
18.00u Nederlands: Beginnersgroep (A1-A2)
19.00u Nederlands: Halfgevorderden (B1-B2)
20.00u Grenzen stellen - workshop met een psycholoog
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 2, 16 en 30 september

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. Gratis toegang.
Facebook

Vrijdag 2 september om 20.00u

Boekenclub
Op
de
eerste
Boekenclub
bijeenkomst na de vakantie zullen

we het hebben over de boeken die
we tijdens de zomervakantie
hebben gelezen.
Welke boeken hebben jullie verrast?
En welke boeken konden jullie niet
wegleggen? We kijken uit naar jullie
verhalen en aanbevelingen op vrijdag
2 september!
Gratis toegang.
Facebook

Vrijdag 9 september om 19.30u

Alles over
werkloosheidsuitkeringen
(WW-uitkering)
Ben je werkloos of sta je op het
punt dat te worden? Loopt je
contract af of wil je werkgever je
ontslaan? Wil je je baan opzeggen en
weet je niet of je recht hebt op een werkloosheidsuitkering? Kom je graag meer
te weten over omscholing én werken?
Als een van deze situaties op je van toepassing is, kun je tijdens deze
bijeenkomst meer te weten komen over je rechten en plichten met
betrekking tot werkloosheidsuitkeringen.
Onze experts van het UWV beantwoorden vragen over wie, wanneer en
onder welke voorwaarden recht heeft op een werkloosheidsuitkering in
Nederland.
Je bent meer dan welkom om aan te sluiten! Gratis toegang.
Facebook

Zaterdag 10 september om 10.00u

Monumentendag in Den
Haag
Zoals elk jaar rond deze tijd
organiseert
de
afdeling
Monumentenzorg en Welstand van
de gemeente Den Haag een Open
Monumentendag, waarbij prachtige
erfgoed gebouwen van onze stad die normaal niet voor het publiek toegankelijk
zijn hun deuren openen voor bezoekers.
Wij nodigen je van harte uit om samen met ons een rondleiding te maken!
Deze bestaat uit een bezoek aan het Cabinet van de Koning, onze geliefde

Willem-Alexander van Oranje, en de rijk gemarmerde en jn gestukadoorde
huisvesting van de Raad voor de Rechtspraak.
Gratis toegang. Meld je aan via onze Facebook Messenger of per e-mail:
inschrijven@polkacentrum.nl
Schrijf je in!

FACEBOOK

Woensdag 14 september om 19.00u

Hoe beheer je je eigen
huishoudbudget?
Wegens grote belangstelling voor
de eerste editie van onze trainingen
met als thema het beheren van je
eigen budget, zijn we verheugd te
kunnen aankondigen dat we begin
september weer van start gaan met deze cursussen!
Tijdens de eerste cursus leer je onder andere:
Wat zijn je inkomsten en uitgaven eigenlijk?
Wat zijn je maandelijkse vaste kosten?
Wat kost het meeste geld en wat kun je eraan doen?
Welke onregelmatige kosten heb je?
Hoe krijg ik meer zicht op mijn uitgaven?
De training zal worden geleid door een specialist begroting en nanciële
steun van de gemeente Den Haag (de bijeenkomst zal in het Pools worden
vertaald).
LET OP: Het volgen van de opleiding geeft recht op 4 extra gratis
individuele consulten over het beheer van je huishoud nanciën met een
Poolse maatschappelijk werker, Anna Gołębiowska.
Aantal plaatsen beperkt. Meld je aan via onze Facebook Messenger of per
e-mail: inschrijven@polkacentrum.nl.
Kosten: €10.
Reserveer je plek!

FACEBOOK

Vrijdag 16 september om 18.3019.30u

Spreekuur met FNV
We nodigen je uit voor een
individueel
consult
met
een
vertegenwoordiger
van
de
Nederlandse vakbond FNV. Tijdens
dit spreekuur kun je bijvoorbeeld je
arbeidsovereenkomst laten controleren, vragen stellen over je salarisstrook,

problemen bespreken waar je tegenaan loopt in je werk en informatie krijgen
over je rechten als werknemer.
De consulten zijn gratis.
Het aantal plaatsen is beperkt. 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!

FACEBOOK

Vrijdag 16 september om 20.00u

Mediation: samen
werken aan de juiste
uitkomst!
Wil je scheiden maar ben je bang
voor de kosten van een eventuele
advocaat? Ben je verwikkeld in een
con ict met je buurman en heb je geen idee hoe je de situatie kunt verbeteren?
Onze gastspreker is mediator Patries Baijer, die dagelijks in con icten
bemiddelt en de rol van neutrale arbiter vervult. Door de juiste vragen te
stellen, samen te vatten en na te denken over de emoties en gevoelens die
met een situatie gepaard gaan, geeft zij de verschillende partijen in een
con ict inzicht in de situatie en stelt hen in staat tot een gezamenlijke
oplossing te komen. Het grote voordeel van mediation is dat je de kosten
samen betaalt, en geen dure advocaten nodig hebt.
Gratis toegang.
Facebook

Vrijdag 23 september om 20.00u

Alles over het
Staatsexamen NT2
(online)
Wil je meer weten over
staatsexamen in Nederland?

het

Doe mee aan een webinar waarbij
onze uitgenodigde deskundigen je zullen vertellen hoe de examens eruit zien,
wanneer je ze moet a eggen en hoe je je het beste kunt voorbereiden. We
kijken ook uit naar je vragen en opmerkingen tijdens onze live uitzending.
Doe zoals gewoonlijk mee aan het webinar op onze Facebook fanpage.
Facebook

Vrijdag 30 september om 20.00u

Grenzen stellen workshop met een
psycholoog
Op de bijeenkomst zullen we het
hebben over hoe we relaties met
onszelf en met anderen kunnen
opbouwen, zodat ze ons versterken, ons voldoening schenken en ons
steunen. We zullen het over grenzen hebben.
Over hoe je ze kunt herkennen en waarom en hoe je ze kan bewaken. We zullen
kijken naar wat ons ervan weerhoudt onze grenzen te beschermen en welke
innerlijke patronen we in onszelf moeten herkennen om beter in staat te zijn
om onze grenzen te stellen. De bijeenkomst wordt geleid door
psychotherapeute en psychologe Dorota Wysok.
We nodigen je van harte uit om aan te sluiten! Plaatsen zijn beperkt, meld je
aan
via
onze
Facebook
Messenger
of
per
e-mail:
inschrijven@polkacentrum.nl.
Kosten: €5.
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!

