
EquiLibreTrainingTN

TERRA NATURA 
School of Essence & Authentic Balance

10 dagen intensieve begeleiding, verdeeld over 5 modules van 2 dagen
van 10u tot 17u
4 deelnemers
1975,- euro inclusief btw

Praktische informatie
De trainingsdagen beginnen om 10.00 uur en eindigen om 17.00 uur met kans op enige uitloop. We vragen je om 
om 09.45 uur aanwezig te zijn, zodat we op tijd kunnen beginnen. Indien je later denkt te arriveren kan  je dit 
doorgeven op het telefoonnummer: 0031/(0)6 47264503.

Mee te nemen
Wij raden je aan om op de trainingsdagen comfortabele kleding en schoenen te dragen, die voor alle 
weertypes geschikt zijn.  De training vindt afwisselend binnen en buiten plaats. Voor de sessies in Authentic 
Movement is het handig om losse kleding mee te nemen, een (yoga of thermarest )matje, een kussen en een 
�eece deken. Voor de rijsessies kan je rijkleding meenemen. Ook adviseren we het meenemen en dragen van 
een cap.

Bij aanvang van de training ontvang je van ons een logboek met pen waarin je je aantekeningen van het jaar 
kunt noteren.

Materiaal
Op het eerste opleidingsweekend laten we aan je zien wat je aan materialen nodig hebt voor het jaar, zodat je 
deze kunt aanscha�en. Vanaf het tweede weekend vragen we dat je deze meebrengt zodat je dit materiaal 
door en door leert kennen. Dit verhoogt de kwaliteit van jouw rijden.

Adres van de locatie
Dit verdiepingstraject vindt plaats op onze gastlocatie in Peer. Op deze locatie is een open en gevoelige groep 
van 7 paarden aanwezig om mee te werken.
Het adres is: 
Maastrichterdijk 2 • 3990 Peer • Limburg • Belgë  •  0032 (0)485 28 49 02 • Veronique.VanHoorenbeke@sinsys.net

Data 2017
Dit verdiepingstraject start in maart 2018. De data van de modules worden november 2017 bekend gemaakt.
 

      Kijk voor de annuleringsvoorwaarde in de algemene voorwaarden. www.terra-natura.nl

Praktische en aanvullende informatie over de modules  

VERDIEPINGSTRAJECT RIJDEN 

10 day intensive


