Programma Terugkomdag voor Stiefplan-Coaches 2019
12 april 2019 in Stadsboerderij, Almere
9.30-10.00 uur:

Ontvangst

10.00-10.15 uur:

inleiding op het thema ‘Van woede naar redelijkheid’.

10.15-10.45 uur

Interactief college I: de cognitieve betekenis van emoties
Gekoppeld aan de taken van ouders en stiefouders in het
samengestelde gezin – Drs. C Haverkort

10.45-11.00 uur:

Pauze

11.00-12.00 uur:

Werkvorm I: uitwisseling en oefening

12.00-12.45 uur

Interactief college II: morele dilemma’s gekoppeld aan de zeven
kenmerken van het samengestelde gezin. – M. Kooistra-Popelier

12.45-13.45 uur

Pauze en netwerken

13.45-14.15 uur:

Werkvorm II: uitwisseling en oefening

14.15-14.45 uur

Interactief College III: van woede naar redelijkheid
Over transitiewoede, verschilbeginsel en recht doen aan elkaar. –
Drs. C. Haverkort

14.45-15.00 uur:

Pauze

15.00-16.00 uur:

Werkvorm III: uitwisseling en oefening

16.00-16.45 uur:

inhoudelijke afronding

Dit programma is onder voorbehoud. De Terugkomdag voor Stiefplan-Coaches zal
plaatsvinden op vrijdag 12 april en op donderdag 23 mei 2019 in de Stadsboerderij te
Almere. De dag is uitsluitend toegankelijk voor gecertificeerde Stiefplan-Coaches.
Het boek Van woede naar redelijkheid - Emoties, dilemma's en erkenning bij scheiden,
nieuwe partner en samengesteld gezin van Corrie Haverkort ligt ten grondslag aan het
thema van deze dag en zal ter plekke worden uitgereikt aan de deelnemers van de
Terugkomdag.
Deelname:
U kunt zich aanmelden voor de Terugkomdag via www.Stiefplan.nl/
professionals/terugkomdag/. Deelname kost € 185 (met vroegboekkorting) of € 220
(regulier tarief). Popelier Opleiding en Begeleiding is een CRKBO-erkende instelling,
daarom betaalt u geen btw.

Routebeschrijving naar de Stadsboerderij
Kemphaanpad 14
1358 AC Almere
Vanaf Amsterdam – A6 richting Almere/Lelystad:
Afslag 5: Almere Stad (N305).
Onder aan de afslag bij stoplichten rechtsaf richting Almere Haven/Zeewolde.
Bij het verkeerslicht (= bij Kemphaanstraat) linksaf en onmiddellijk weer linksaf.
Zie verder vanaf *).
Vanaf Utrecht – A 27 richting Almere:
Afslag 36: Zeewolde/Almere-Haven (N305).
Onder aan de afslag bij de stoplichten linksaf richting Almere.
Bij het verkeerslicht bij de Vogelweg /Shell station rechtdoor. Bij het volgende
verkeerslicht (= bij Kemphaanstraat) rechtsaf en onmiddellijk linksaf.
*) U rijdt dan op de Kemphaanweg. Doorrijden totdat u rechtsaf het Kemphaanpad op
kunt rijden. Na een paar honderd meter ziet u rechts de gebouwen en het erf van de
Stadsboerderij.
Openbaar vervoer
Ook met het openbaar vervoer is stadsboerderij De Kemphaan uitstekend te bereiken.
Vanaf station Almere Centraal Streekbus 159 (Connexxion) richting Harderwijk (vertrekt
om 8.29 uur vanaf Almere Busstation). Uitstappen Halte Kemphaanpad (aankomst: 8.41
uur). Weg oversteken en het Kemphaanpad op lopen. Na een paar honderd meter ziet
u rechts de gebouwen en het erf van de Stadsboerderij. U kunt ook vanaf het station een
treintaxi nemen.

Foto 1: Dit is de stadboerderij. Hier kun je parkeren in de parkeervakken. De paar
plekken zijn in de ochtend helaas snel vol. Zie volgende pagina voor nog meer
parkeerplekken!
Foto 2 en 3: Dit is de deur waar de ingang is. Als je binnenkomt, tweede deur van links.
Mocht je het niet kunnen vinden bel dan naar: 06-40851704 (Marlijn)

Als er geen parkeerplek meer is direct naast de Kemphaan:
Rij door op het Kemphaanpad. Einde van de weg ga je rechts.
Daar is langs de weg aan beide kanten een groene grasstrook waar je kunt parkeren.

