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Beste vrienden van POLKA!

Een intens 2022 ligt achter ons,  een jaar waarin we veel gedaan en bereikt

hebben.

Een korte samenvatting van de hoogtepunten:  De Oma en Opa Dag voor

onze senioren van het centrum De Regenvalk,  De Vrouwendag met

Theater de Nieuwe Regentes,  een Pools diner voor de bewoners van onze

wijk,  het Cultuur Festival in Segbroek,  een gezamenlijk etentje met de

vrouwen van Transvaal,  de 4de verjaardag van POLKA,  het behalen van het

Haags Keurmerk van Vrijwilligersorganisaties en veel,  veel meer…  We zijn

zo trots op wat wij allemaal konden bereiken!!!!

Bekijk foto's. Klik hier!
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Daarnaast organiseerden we bijna 80 verschillende bijeenkomsten, workshops

en trainingen; er waren bijna 1.500 mensen die ons in 2022 bezochten; we

hadden meer dan 6.000 kijkers die we online bereikten en meer dan 3.000 fans

die ons voortdurend op Facebook volgen! 

In 2022 waren o.a. te gast bij ons: UWV, Huurteam, Juridisch Loket, Sociaal

Raadslieden, Taalhuis, ROC Mondriaan, Gemeente Den Haag en CJG. In 2022

wisten we ook tal initiatieven samen met andere Haagse en landelijke

organisaties realiseren zoals Participatie Keuken, Haags Verhaal,

Kunstmuseum Den Haag, Polish Professional Women in The Netherlands en

Wijks.

Dit alles had niet kunnen gebeuren zonder het gigantische werk van onze

25 fantastische en altijd bereidwillige vrijwilligers.  Dames,  hartelijk dank

voor jullie tijd en moeite! Jullie zijn van onschatbare waarde!

We gaan moedig het nieuwe jaar in.  We plannen een aantal spannende

initiatieven voor je en roepen 2023 uit tot het Jaar van de Gezondheid!

Tijdens onze bijeenkomsten zullen we onderwerpen gerelateerd aan de

preventie van zowel fysieke als mentale gezondheid behandelen.  Wij

hebben onder meer een huisarts en verschillende psychologen en coaches

uitgenodigd om hun kennis met ons te delen.

We starten daarnaast een steungroep voor preventie van mentale

gezondheid van de migrantenvrouwen.  Er zullen ook onderwerpen aan

bod komen die verband houden met persoonlijke en professionele

zelfontwikkeling.  We gaan zowel fysieke bijeenkomsten als webinars,

groepsworkshops en individuele spreekuren organiseren.  Volg ons op onze

FB pagina,  lees de nieuwsbrieven en blijf op de hoogte! Er zal veel

gebeuren!

Ter gelegenheid van het nieuwe jaar wensen we onszelf toe dat al onze plannen

uitkomen. En jullie, lieve vrienden van POLKA, wensen wij een jaar vol

interessante, stimulerende uitdagingen, het uitkomen van al jullie dromen en

nieuwjaar voornemens, gezondheid en de steun van jullie geliefden op weg naar

de realisatie van al jullie plannen!

Tot ziens in POLKA!

De agenda voor januari

Woensdag 11 januari

19:00 Hoe te sparen in tijden van crisis

Vrijdag 13 januari

18.00-19.30 Taalcafé

18.30 Info Plaza

19.30 Boekenclub

Vrijdag 20 januari

20.00 Oma en Opa Dag- crea avond bij POLKA

Donderdag 26 januari

https://polkacentrum.nl/agenda/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=polka_roept_2023_uit_tot_het_jaar_van_de_gezondheid&utm_term=2023-01-05


E-mail FACEBOOK

12.30 Oma en Opa Dag in de Regenvalk

Vrijdag 27 januari

18.30 Steungroep voor vrouwen / preventie mentale gezondheid

20.00 Scheiding in Nederland (webinar)

Zondag 29 januari

12.00-17.00 Grote Finale van het Groot Orkest van Kerst Liefdadigheid (WOŚP)

in Den Haag

Let op:  Kijk ook bij ongewenste e-mail / spam als je de nieuwsbrief

niet aantreft. Klik dan op: "Het bericht is geen ongewenste spam",

anders wordt het bericht na enige tijd door uw provider verwijderd.

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.

Woensdag 11 januari om 19.00u

Hoe te sparen in tijden

van crisis

Maak je je voortdurend zorgen over

het saldo op je bankrekening,  je

maandelijkse betalingen,

onverwachte uitgaven en

a� ossingen? Je wilt eindelijk je

� nanciële situatie stabiliseren,  het heft in eigen handen nemen en een

goed huishoudbudget opstellen? Dan is deze bijeenkomst voor jou!

Tijdens deze interactieve avond gaan we het o.a. over de volgende hebben:

hoe te besparen en waarop

hoe geld opzij te zetten voor onverwachte uitgaven (bv. wasmachine)

wat je kunt doen met dure abonnementen

wat zijn eigen risico en eigen bijdrage

hoe een (verplichte!) WA-verzekering voor particulieren en een

inboedelverzekering te kiezen.

De bijeenkomst wordt geleid door een specialist op het gebied van

begroting en � nanciële steun van de gemeente Den Haag en wordt in het

Pools vertaald. 

Deelname aan de bijeenkomst geeft je recht op vier extra gratis individuele

consulten over het beheer van de huishoud� nanciën met maatschappelijk
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Schrijf  je in! FACEBOOK

Reserveer je plek! FACEBOOK

werkster Anna Gołębiowska.

Het aantal plaatsen is beperkt.  Meld je aan via onze Facebook Messenger of

per e-mail:  inschrijven@polkacentrum.nl.  

De toegang is gratis! 

Vrijdag 13 januari om 18.30u

Info Plaza,  d.w.z.  individuele

spreekuren over

arbeidsrecht en � nanciën

Wij nodigen je graag uit voor een

nieuwe reeks individuele

bijeenkomsten onder de vlag van

Info Plaza! 

Vanaf januari kun je eenmaal per maand pro� teren van individueel advies

van onze uitgenodigde specialisten op verschillende aspecten van het

leven en werken in Nederland.  Het overleg zal gaan over onderwerpen als

arbeidsrechten, persoonlijke �nanciën en mogelijke sociale steun voor mensen

in moeilijke situaties.

Vrijdag 13.01. nodigen wij je uit voor individuele consulten met:

1. maatschappelijk werkster Anna Gołębiowska,  waar je:

informatie kunt inwinnen over sociale kwesties

advies kunt vragen over �nanciële zaken

hulp kunt krijgen bij het vertalen van of�ciële brieven

andere problemen van administratieve en �nanciële aard te raadplegen;

2.  een vertegenwoordiger van de FNV-vakbond Anna Laczewska voor

overleg over arbeidsrecht en bescherming van werknemers.

De consulten zijn gratis,  maar inschrijving is vereist via onze Facebook

Messenger of per e-mail:  inschrijven@polkacentrum.nl.

Vrijdag 13 januari om 19.30u

Boekenclub

De eerste bijeenkomst van onze

Boekenclub in het nieuwe jaar

vindt traditioneel plaats op een

vrijdag.  En aangezien het vrijdag de

13e is,  zal het thema van de

bijeenkomst waarzeggerij,  bijgeloof

en het lot zijn.  

Ieder van ons heeft wel eens een boek gelezen waarin het lot, karma of een

vloek een grote invloed had op het leven van de personages, en ook vandaag de
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Meld je aan! FACEBOOK

Schrijf  een email! FACEBOOK

dag leven veel mensen volgens tarot- of horoscoopvoorspellingen. En het is de

populariteit van de literatuur die hiermee samenhangt waarover we het tijdens

onze volgende bijeenkomst zullen hebben.

P.S. Zwarte katten zijn welkom ;)

Gratis toegang.

Facebook

Vrijdag 20 januari om 20.00u

Oma en Opa Dag- crea

avond bij POLKA

Wij nodigen je graag uit voor onze

volgende creatieve workshop!

Deze keer komen we samen ter

gelegenheid van de komende Oma

en Opa Dag (in Polen elk jaar uitgebreid op 21 en 22 januari gevierd) om iets

speciaals te maken voor de senioren van onze wijk.  We gaan prachtige

stoftulpen naaien, die we een week later aan hen tijdens een speciale

bijeenkomst in de Regenvalk zullen uitdelen. Alle creatieve zielen zijn welkom!

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

inschrijven@polkacentrum.nl.  Gratis toegang.

Donderdag 26 januari om 12.30u

Oma en Opa Dag in de

Regenvalk

Het is nu onze traditie om elk jaar

samen met de senioren van het

Regenvalk centrum de Oma en Opa

Dag te vieren.  Speciaal voor hen

bereiden we wat lekkers en

handgemaakte geschenken voor. 

Om dit middagje te organiseren hebben we ook je steun nodig.  Als je dus

onze senioren een glimlach en wat van je tijd wilt geven, schrijf je dan vóór 20

jan 2023 in en help ons bij de voorbereiding van deze bijzondere middag.

Samen kunnen we meer doen!

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

inschrijven@polkacentrum.nl.

Vrijdag 27 januari om 18.30u
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Reserveer je plek! FACEBOOK

Steungroep voor vrouwen /

preventie mentale

gezondheid

Emigratie is een enorme

verandering in het leven van het

hele gezin.  Je regelt je leven vanuit

het niets,  probeert om je weg te

vinden in je nieuwe omgeving.  Je

bent verdwaald.  Dat is normaal.

Misschien heb je hulp en steun nodig van andere vrouwen die ook in jouw

schoenen hebben gestaan en je perfect begrijpen.  

Als je voor moeilijke keuzes in je leven staat en niet weet welke kant je op moet,

het gevoel hebt dat je je emoties, reacties en gedrag niet begrijpt, je problemen

of crises hebt in je relaties met andere mensen ( je partner, kinderen, collega's)

of je in een moeilijke professionele of persoonlijke situatie terecht bent

gekomen, kunnen deze bijeenkomsten een geweldige springplank zijn en een

gelegenheid om je problemen te verwerken. Word lid van onze steungroep

voor migrantenvrouwen en pro� teer van de ervaring en hulp van andere

vrouwen van ons centrum.

De bijeenkomsten worden regelmatig (in het Pools) gehouden,  de toegang

is gratis.

Meld je aan door te mailen naar  inschrijven@polkacentrum.nl.  of door een

bericht te sturen via onze Facebook fanpage.

Vrijdag 27 januari om 20.00u

Scheiding in Nederland

(online)

Volgens psychiaters die het

fenomeen stress bestuderen,  is

echtscheiding de tweede meest

stressvolle situatie in het leven.  Een

echtscheiding in het buitenland is

ongetwijfeld extra stressvol. Om de stress in verband met een scheiding te

verminderen, is het daarom raadzaam de echtscheidingsprocedure voor te

bereiden en zich vertrouwd te maken met de Nederlandse

echtscheidingsprocedure. 

Onze gastspreker,  advocaat Michael Chylinska uit Zaandam, zal ons helpen

een beeld te krijgen van de echtscheidingszaak en onze vragen

beantwoorden tijdens het webinar.

Je bent van harte welkom om aan te sluiten via onze fanpage op

Facebook!

P.S.  Als je vragen hebt over dit onderwerp,  kun je die van te voren naar ons

sturen via Messenger of e-mail:  info@polkacentrum.nl.  Alvast bedankt!
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Stuur je vraag FACEBOOK

Zondag 29 januari om 12.00-17.00u

Grote Finale van het Groot Orkest van

Kerst Liefdadigheid (WOŚP) in Den

Haag

Zoals elk jaar steunt POLKA de goede doelen

actie van het Groot Orkest van Kerstmis

Liefdadigheid.  En deze keer zijn we erbij tijdens

de Grand Finale in Den Haag! 

Wij nodigen je graag uit op onze stand tijdens de Grand Finale - laten we

samen een bijdrage leveren aan de prachtige actie! Wij rekenen op je! Tot ziens

van 12.00 tot 17.00u in het zalencentrum Opera in Fruitweg 28-34 te Den

Haag!

Tot ziens in POLKA!

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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