Ook fan worden van Menteam P&K?
Ben je enthousiast over het rijden en de prestaties van menteam P&K?
Wil je ze een zetje geven op weg naar het wereldkampioenschap 2020 in Pau,
Frankrijk?
Sluit je dan aan bij: De fans van Menteam P&K
Hoe werkt het?
 Doneer minimaal 50 euro aan: Menteam P&K fanclub en loot mee!
 Kies of je mee wilt loten in prijzenpot A of B en maak een grote kans op 1
van de vele mooie prijzen, die er allemaal uitgaan!
 Ontvang (indien gewenst) updates en kijkjes achter de schermen van
Menteam P&K via de whatsapp groep.

Hieronder kunt u meer informatie vinden over alle prijzen die als
sponsoring van menteam P&K ter beschikking zijn gesteld. Sponsoren;
SUPER bedankt daarvoor!
Prijzenpot A:
 Paragliding tandemvlucht door Peter Rehorst
Paragliding in friesland OP FACEBOOK
https://www.facebook.com/paraglidingfriesland/?__tn__=%2Cd%2CPR&eid=ARCOHa15MY2L_HFVNx6ffQHCjHTu9pFcxD1m4qqiCbirVHAl98n3a1UPlfEYKoT2JNpr_K1r429mbo4
Contact person Peter Rehorst
Mogelijkheden in overleg met Peter.
 V.I.P. rondleiding voor 2 personen op de Zeehondencrèche Pieterburen.
Contact persoon; Ana Rubio
https://www.zeehondencentrum.nl/bezoek-hetzeehondencentrum?gclid=Cj0KCQjw2K3rBRDiARIsAOFSW_4HwKeQ0VKFupsiRzsSQCcrZijKVMWgvGban3ELKBT_n1xctv7ERQaAgnTEALw_wcB
 Schilderij van uw dier door Yvonne Rehorst
http://atelier.yvonne-rehorst.com/
Schilderij maten ed. worden allemaal bepaald door Yvonne Rehorst.
 Beginners menles van Rudolf Pestman met 1 van zijn paarden.
Menteam P&K
http://www.menteam-pk.nl/
Vanaf stal P&K
 V.I.P rondleiding bij Staatsbosbeheer in het Lauwersmeer gebied.
Contact persoon Liesbeth vd Berg
https://www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/lauwersmeer/bezienswaardigheden/activiteitence
ntrum-lauwersnest

 Kijkje achter de schermen bij Dierenkliniek Winsum voor 8 personen.
https://www.dierenkliniekwinsum.nl/
contact person Esther Klok
 Bosrit voor 2 personen op de wedstrijd menwagen van Menteam P&K.
Menteam P&K
http://www.menteam-pk.nl/
Vanaf stal P&K
 Meerijden in een old-timer rally auto in het mooie Drenthe.
Contact persoon Albert Klok Senior
 Prive Kartles op een kartcircuit door Albert Klok
Contact persoon Albert Klok Junior

Prijzenpot B:
Een privé dressuur les van Hergen van Hall
http://www.feitsmavanhall.nl/
Een half uur privé les op de thuis locatie van Hergen.
Datum en tijd iom Hergen.
 Overnachting voor 2 personen en 1 paard bij De Hooghe Acker Mensport.
https://www.dehoogheacker.nl/
Contact person Han Gankema
Reservering iom Han en bij beschikbaarheid accommodatie op gewenste datum.
2 personen en 1 paard
 Kijkje achter de schermen bij PAVO en voedingsadvies voor max 20 pers.
https://www.pavo.nl/?gclid=Cj0KCQjw2K3rBRDiARIsAOFSW_4Kpw35CTehNHob7kajgI5VLlIZwZ--TpCXi5A3ldyt5s08WdC2wsaApNfEALw_wcB
Contact persoon Rob Krabbenborg
Rondleiding en voedingsadvies in de groep voor max 20 personen
Locatie; Bij Pavo

 Dressuur menles met eigen paard of P&K paard van Rudolf Pestman.
Menteam P&K
http://www.menteam-pk.nl/
Op stal P&K
 Privé les “check je eigen paard klinisch" door dierenarts Francoise Rey.
Francoise Rey
http://paardenchiropractie.info/
Bij haar op locatie of in overleg tegen vergoeding aan huis.
 Stretch je eigen paard! Les door Dierfysiotherapeut Silvie Schoenmaker.

Silvie Schoenmaker
https://www.dierfysiotherapiedrenthe.nl/
Bij haar op locatie of in overleg tegen vergoeding aan huis.

 Klinische check EN basis bloedonderzoek van je paard door dierenarts
Aliedje Bakker
Aliedje Bakker van Dierenkliniek Winsum
https://www.dierenkliniekwinsum.nl/
Op de kliniek
 Vaardigheids menles met eigen paard of P&K paard van Rudolf Pestman.
Menteam P&K
http://www.menteam-pk.nl/
Op stal P&K
 Luxe EHBO pakket paard
 Een privé les eventing van Els Driehuyzen
http://www.staldegoldhaer.nl/page/stal-de-goldhaer
Bij haar op locatie op je eigen paard.
 Ostheopatische behandeling voor je paard van dierenarts Ines Lauwers.
https://www.dierenartsgroningen.nl/over-ons/wie-zijn-wij/ons-team/dierenarts/ineslauwers
Bij haar op locatie of in overleg tegen vergoeding aan huis.
 Een marathon menles met eigen paard of P&K paard van Rudolf Pestman.
Menteam P&K
http://www.menteam-pk.nl/
Op stal P&K
 Een privé dressuur les van Judith Pietersen.
http://www.judithpietersen.com/
Bij haar op locatie een half uur les op je eigen paard.
 Een proefgerichte dressuur training van WiesZwanikken
http://www.feitsmavanhall.nl/
Een half uur privé les op deze locatie.

Ook fan worden van Menteam P&K?

1) Maak een bedrag over van minimaal 50,00 euro naar:
Diesels fanclub (op naam van R.Pestman)
IBAN NL29ABNA0977252825
2) Vermeld bij de betaling uw voor- en achternaam, e-mailadres en
telefoonnummer i.v.m. de prijzen.

3) Vermeld bij de betaling of u kiest voor prijzenpot A of prijzenpot B
Voor alle prijzen gelden afspraken die gemaakt zijn met de mensen die ze
beschikbaar stellen. Deze afspraken staan duidelijk op de vouchers die de
gelukkige winnaars ontvangen. De winnaars nemen zelf contact op om de
mogelijkheden te bespreken.

