
Omgaan met emoties

E Q U I - O N D E R S T E U N D

In deze tiendelige training leer je beter om te 
gaan met je emoties, aan de hand van 
oefeningen met de paarden op de Kraaghoeve. 
Centraal staat het actief ervaren en reguleren 
van allerlei emoties, samen met het paard. De 
training wordt gegeven door Menno van 
Hoepen (sociaal psychiatrisch verpleeg-
kundige) en Valérie Wielemaker (ggz-agoog 
en equitherapeut). 

De cursus bestaat uit acht sessies met een 
theoretisch en een praktisch deel, een intake 
vooraf en een evaluatie na afloop. Je 
behandelaar kan je aanmelden voor de cursus. 
Het is gewenst dat de behandelaar bij zowel 
de intake als de evaluatie aanwezig is. Er 
mogen maximaal twee bijeenkomsten worden 
gemist. 

met behulp van paarden

TIENDELIGE training 

“Als je tegen de stroom ingaat, kom je nooit aan de kant”

Adres:
Equicentrum De Kraaghoeve
Kraagdijk 4
Terneuzen

Stuur een e-mail naar Valérie Wielemaker: v.wielemaker@zeeuwsegronden.nl

Meer informatie over de inhoud van de cursus, data en praktische zaken?

WWW.ZEEUWSEGRONDEN.NL

Kijkje in de keuken van Zeeuwse Gronden
Dinsdag 5 november 2019, 10.00 – 14.00 uur
Op een locatie naar keuze! 

Wil jij wel eens zien hoe het er op één van de locaties van Zeeuwse Gronden aan toe gaat? Misschien omdat iemand uit 
jouw familie- of vriendenkring bij Zeeuwse Gronden werkt of in zorg is, omdat je interesse hebt om in de ggz te werken, of 
omdat je gewoon benieuwd bent? Kom dan naar de 'Kijkje in de keuken'-dag!
Op dinsdag 5 november kun je tussen 10.00 en 14.00 uur op één of twee van onze woon- en dagbestedingslocaties in de 
keuken (en natuurlijk op andere plekken) kijken! 
Deelnemende locaties
Woonlocaties: 
- Axel
- Bachlaan (Hulst)
- Goes
- 't Hofje (Terneuzen)
- Klaassenstraat (Terneuzen)
- Kruiningen
- Middelburg
- Ovezande
- Paardenmarkt (Hulst)
- Sas van Gent
- Yerseke
Dagbestedingslocaties: 
- Equicentrum de Kraaghoeve (Terneuzen)
- Inloop Middelburg
- Inloop Terneuzen
- Kringloopwinkel (Terneuzen)
- Maatschappelijk restaurant El Cantina (Terneuzen)
- Maatschappelijk restaurant Het Cuypje (Sas van Gent)
- Maatschappelijk restaurant Het Melkmeisje (Kruiningen)
- Plukvliet (Kortgene)
- Werkplaats (Terneuzen)
Wil jij hierbij zijn? Kijk dan op www.zeeuwsegronden.nl/........... en vul vóór 15 oktober op het aanmeldformulier je 
persoonlijke gegevens en voorkeurslocaties in. Je ontvangt een bevestiging van je aanmelding en later per mail de 
praktische informatie over je dag.
Namens alle locaties van Zeeuwse Gronden, heel graag tot 5 november! 


