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Beste vrienden van POLKA!

Ons centrum richt zich op integratie en het creëren van samenhorigheid.

Onlangs hadden we een multiculturele ontmoeting tijdens een

gezamenlijke maaltijd met de Haagse vrouwen in de Buurtkantine

Transvaal.  Vrouwen uit Bulgarije, Suriname, Nederland, Oekraïne en natuurlijk

Polen ontmoetten elkaar aan een tafel vol lekkernijen uit verschillende delen

van de wereld. Zoals we allemaal weten, is er niets dat mensen meer

samenbrengt dan samen eten! Het was een mooie gelegenheid om te praten en

elkaar beter te leren kennen. Veel dank aan Buurthuis Mandelaplein voor hun

medewerking aan de organisatie van deze bijeenkomst!

Bekijk meer foto's. Klik hier!

POLKA brengt mensen samen en is een geweldig platform voor de

ontwikkeling van haar vrijwilligers.  Als bewijs hiervan heeft ons centrum

onlangs het Haags Keurmerk voor Vrijwilligersorganisaties gekregen.  Het

bevestigt dat de vrijwilligers in ons centrum goed ondersteund worden, dat ze

weten wat er van hen verwacht wordt, wat ze van onze organisatie kunnen

verwachten en, het belangrijkste, dat ze een volwaardige plaats innemen binnen

de structuren van POLKA.
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Bekijk foto's. Klik hier!

Dus als je vrijwilligerswerk wilt doen in een organisatie die zich bewezen

heeft,  waar het werk van een vrijwilliger goed gewaardeerd wordt en

voldoening geeft om samen te werken - doe mee!  Neem contact met ons

op:

vrijwilliger@polkacentrum.nl

Het Haags Keurmerk voor Vrijwilligersorganisaties is een prachtig cadeau

voor DE VIERDE VERJAARDAG VAN POLKA ,  die snel nadert.  Ja,  het is

al 4 jaar dat we met jou en voor jou werken aan de integratie en activering

van Poolse vrouwen in Den Haag.  Een samenvatting van al onze activiteiten

in de afgelopen vier jaar volgt nog, maar voor nu nodigen we jullie graag uit

voor ons verjaardagsfeest en andere bijeenkomsten die in november zijn

gepland. Zie de details hieronder!

De agenda voor november

Vrijdag 04.11.

18.00u Taalcafé

20.00u Boekenclub

Vrijdag 11. 11.

18.30u Vierde verjaardag van POLKA

Zaterdag 12. 11

9.30u Hoe zoek ik een baan in Nederland? Deel 1: Vind je sterke kanten.
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E-mail FACEBOOK

Woensdag 16. 11

19.00u Hoe omgaan met gas- en elektriciteitsprijsstijgingen en geen (extra)

schulden maken?

Vrijdag 18. 11

18.30-19.30u Spreekuur met FNV

19.30u Creatieve workshop: Wereld van kleurrijke mandala's

Zaterdag 19. 11

9.30u Hoe zoek ik een baan in Nederland? Deel 2: CV

Vrijdag 25.11.

18.00u Taalcafé

20.00u Alles over gratis rechtsbijstand in Nederland (Juridisch Loket en Sociaal

Raadslieden)

Zaterdag 26.11

9.30u Hoe zoek ik een baan in Nederland? Deel 3: Sollicitatiegesprek

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.

Vrijdag 04.11.  om 20.00u

Boekenclub

Deze keer zal het thema van de

boekenclub bij POLKA Poolse

schrijvers van de 21e eeuw zijn.  En

we hebben veel om trots op te zijn! 

Steeds meer Poolse auteurs

publiceren hun boeken en wij, de

lezers, grijpen steeds meer naar Poolse literatuur, van misdaad�ctie tot

historische romans. Namen als Mróz , Chmielarz , Bonda , Cherezińska , Bator of

Pilipiuk zijn bij steeds meer Polen bekend, en niet alleen bij hen. Natuurlijk

vergeten we onze Nobelprijswinnares voor literatuur, Olga Tokarczuk , niet.

Gratis toegang.

Facebook

Vridag 11. 11.  om 18.30u

Vierde verjaardag van POLKA
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Schrijf  je in! FACEBOOK

Het is net vier jaar geleden dat ons centrum

zijn deuren voor jullie opende.  Bij deze

gelegenheid willen wij jullie allen van harte

uitnodigen om dit met ons te vieren! 

Het zal een kans zijn om elkaar weer te

ontmoeten, herinneringen op te halen, nieuwe

contacten te leggen en vooral een leuke tijd te

hebben met de mensen die ons centrum een

warm hart toedragen en die de initiatieven die wij

nemen om de Poolse gemeenschap in Den Haag te activeren, steunen.

De bijeenkomst gaat gepaard met drankjes en typisch Poolse huisgemaakte

hapjes.

Tot ziens op 11 november!

Facebook

Zaterdag 12,  19 en 26.11 om 9.30-14.00u

Hoe zoek ik een baan in

Nederland? 4.0

12 nov:  Vind je sterke kanten!

19 nov:  CV

26 nov:  Sollicitatiegesprek.

2022 is het jaar van meer veranderingen op de werkplek.  Veel vacatures

bieden hybride banen aan, waarbij werken op afstand en werken op kantoor

worden gecombineerd.

Vraag je je af hoe je je droomwerkgever kunt vinden en overtuigen? Waar te

beginnen en hoe LinkedIn en andere platforms te gebruiken?  Hoe schrijf je een

CV voor de Nederlandse markt?

Graag nodigen wij je uit voor een training over het vinden van een baan in

Nederland,  die voor je wordt verzorgd door leden van de vereniging Polish

Professional Women in The Netherlands.

Inschrijving per e-mail naar

socialresponsibility@polishprofessionalwomen.com

Kosten:  €10 , instructies met rekeningnummer worden gegeven bij inschrijving.

Wacht niet langer en schrijf je nu in! Het aantal plaatsen is beperkt. 

Woensdag 16. 11 om 19.00u

Hoe omgaan met gas- en

elektriciteitsprijsstijgingen
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Reserveer je plek! FACEBOOK

en geen (extra) schulden

maken?

De stijgende kosten van gas,

elektriciteit en brandstof kunnen

een steeds groter deel van het

huishoudbudget vormen.  Hoe

krijgen we de torenhoge

rekeningen onder controle en

plannen we ons huishoudbudget

zodat we ons niet in de schulden steken?

Tijdens onze cursus adviseren wij je over het aanvragen van de zogenaamde

energietoeslag in verband met hoge elektriciteits- en gasrekeningen:

wie er recht op heeft

op hoeveel je recht hebt

waar aan te vragen.

Ook vertellen we je hoe je mee kunt doen aan de gratis actie van de gemeente

Den Haag over de installatie van energiezuinige apparaten in je huis en bekijken

we wat we kunnen doen om ons budget in de hand te houden.

De cursus wordt geleid door een specialist op het gebied van begroting en

� nanciële steun van de gemeente Den Haag (de bijeenkomst wordt in het

Pools vertaald).

Het afronden van de cursus geeft recht op 4 extra gratis individuele

consulten over het beheer van je huishoud� nanciën met maatschappelijk

werkster Anna Golębiowska.

Het aantal plaatsen is beperkt.

Meld je aan via onze Facebook Messenger of per e-mail:

inschrijven@polkacentrum.nl.

Gratis toegang.

Vrijdag 18. 11 om 19.30u

Creatieve workshop:

Wereld van kleurrijke

mandala's

De mandala (cirkeltekening),  die

zijn oorsprong vindt in de oude

Indiase traditie,  wordt door velen

beschouwd als een symbool van perfectie en volledige harmonie.  Het is ook

een ontspannende kunsttechniek die zowel bij kinderen als volwassenen wordt

gebruikt. Zelf mandala's tekenen of kleuren heeft een heel goed effect op ons:

het stelt ons in staat onze verbeelding te ontwikkelen, kalmeert ons, werkt

ontspannend, verbetert onze concentratie en helpt ons onze gedachten beter

uit te drukken.
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Schrijf  een email! FACEBOOK

Graag nodigen wij je uit voor een creatieve avond,  waarbij we kennismaken

met de kleurrijke wereld van de mandala's door onze centrumcoördinator

Anna Kowalska,  die al vele jaren een passie heeft voor deze techniek.

Toegang:  2 euro.

Let op:  het aantal plaatsen is beperkt.  Aanmeldingen via onze Messenger

op FB of per e-mail:  inschrijven@polkacentrum.nl.

Vrijdag 25.11.  om 20.00u

Alles over gratis

rechtsbijstand in Nederland

(Juridisch Loket en Sociaal

Raadslieden)

De verhuurder van de �at die je

huurt heeft zojuist je

huurcontract opgezegd en je

vraagt je af of je zeker weet dat hij daartoe het recht heeft?

Wil je scheiden maar twijfel je over wie van jullie beide het recht heeft om

in de �at te blijven die jullie momenteel huren?

Heb je ernstige schulden en vraag je je af of deze kunnen worden

afbetaald of kwijtgescholden, maar weet je niet zeker welke eerste stap je

moet zetten?

Of ben je in con�ict geraakt met een van de overheidsinstellingen (bv. de

Belastingdienst) en weet je niet tot wie je je moet wenden voor hulp en

welke rechten je hebt?

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van vragen en problemen waarvoor je

hulp kunt krijgen van het Juridisch Loket of de Sociaal Raadslieden in

Nederland.

Wil je meer weten over de werking van deze instellingen? Heb je een

speci� ek probleem en vraag je je af bij wie je terecht kunt? Kom dan naar

onze bijeenkomst!

De toegang is gratis.

Facebook

Tot ziens in POLKA!
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SHARE ON FACEBOOK SHARE ON TWITTER FORWARD EMAIL

Polka - 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!
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