
ACTIVITEITEN PROGRAMMA 
SCHEIDINGSCAFE 

 

September t/m November 2017 

 

8 sept. Opening  
 
Scheidingscafe Zutphen  
( ’t Atrium) 
Thema Dag van de scheiding 

18.30-
21.00 

Gratis entree  
(Consumptie eigen 
bijdrage) 

19 sept. Informatie avond 
 
Kinderen en scheiden 
 

19.30-
22.00 

15,-  
(Incl. koffie en thee) 

27 sept. 
 

Start Huiskamer  
Gespreksgroep Stiefmoeders  
 

19.30-
22.00 

40,-   
(4 avonden incl. 
Incl. koffie en thee) 

4 okt. Start Huiskamer 
gespreksgroep Stiefouders 
 

19.30-
22.00 

40,- (4 avonden  
incl. thee en koffie) 
 

1 okt. Huifkartocht en wandeling 
 
Voor vaders en moeders is er een 
wandeling door de bossen van 
Vorden, (onder begeleiding van 
Petra Ackermans)de kinderen gaan 
per huifkar de bossen van Vorden 
verkennen.  
 

11.00-
15.00 

10,- p.p. 
( min 10 pers.) 
 
Incl. huifkarrit voor de 
kinderen, kleine lunch, 
koffie/ thee/drinken 

10 okt. Informatie avond 
 
Waar moet je rekening mee houden 
bij een ouderschap plan? 
 

19.30-
22.00 

15,-  
(Incl. koffie en thee) 

11 okt. Gespreksgroep Stiefmoeders 19.30-
22.00 

40,- (4 avonden  
incl. thee en koffie) 

18 okt. Gespreksgroep Stiefouders 19.30-
22.00 

40,- (4 avonden  
incl. thee en koffie) 

25 okt. Gespreksgroep Stiefmoeders 19.30-
22.00 

40,- (4 avonden  
incl. thee en koffie) 

27 okt. Scheidingscafe Lichtenvoorde 
Thema: Advocaat of mediation 
 

18.30-
21.00 

Gratis entree 

1 nov. Gespreksgroep Stiefouders 
 

19.30-
22.00 

40,- (4 avonden  
incl. thee en koffie) 

8 nov. Gespreksgroep stiefmoeders 
 

19.30-
22.00 

40,- (4 avonden  
incl. thee en koffie) 

15 nov. Gespreksgroep Stiefouders 19.30-
22.00 

40,- (4 avonden  
incl. thee en koffie) 

17 nov. Scheidingscafe Doetinchem 
Thema:  De fiscale gevolgen van een 
scheiding 

18.30-
21.00 

Gratis entree 

 

*Locatie van gespreksgroepen en informatieavonden is in Zutphen. Adres krijgt u 

na aanmelden. ( i.v.m. aantal deelnemers kan dit gewijzigd worden) 

 FB Scheidingscafe Achterhoek of  mail naar: info@petraackermans.nl 

Vrijdag 8 september opening Scheidingscafe 

 

 

                             

Voor aanmelden van 

activiteiten en/of meer 

informatie over de 

onderwerpen van het 

Scheidingscafe kunt u 

contact opnemen met 

Petra Ackermans. 

  

U kunt meer informatie vinden 

op de gesloten FB pagina van 

het scheidingscafe 

Achterhoek  

(Zutphen – Doetinchem – 

Lichtenvoorde)  

 

       Ackermans  

     Mediation  

0629775763                                   

info@petraackermans.nl 

www.PetraAckermans.nl 

Facebookpagina: 

Scheidingscafe 

Achterhoek  
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