


Skeps, een jong mediabureau, opgegroeid met internet.  
Kansen zien ze overal. Ze krijgen jeukende handen van alle 
mogelijkheden voor bedrijven om zich beter te profileren. 

 

Maken bedrijfsfilm op locatie van ca. 2 minuten 
Concept, 2 tot 3 uur filmen, montage, inclusief rechtenvrije muziek, locatie ca. 30km 

rondom Gorredijk 

 



Erik Wolsink, trainer/coach LDODK 
 

1 dag salestraining binnen het MKB  



1 middag varen incl. hapjes met kapitein op boot 
 (zie foto) 

(max. 10 personen)  



Kapsalon Knipoog hairstyling 
Metamorfose (knippen en verven) voor 1 persoon incl. 

voor- en na foto gemaakt door Foto de Zon 



Maatwurk Ondersteuning ziet het als haar taak mensen met een 
beperking te ondersteunen om de kwaliteit van hun bestaan in 

de samenleving te verbeteren.  
 

4 kuub haardhout (ongedroogd) 
 



Maatwurk Ondersteuning ziet het als haar taak mensen 
met een beperking te ondersteunen om de kwaliteit van 

hun bestaan in de samenleving te verbeteren.  
 

Buiten loungset (bank, 2 stoelen) gemaakt van 
steigerhout 

 



Een kwartier meespelen in een oefenwedstrijd met het 
LDODK team die meespeelt in de korballeague 



2 Passe-partouts voor donderdag 5 mei 2016 
 

 met o.a. een optreden van Kensington, Racoon & 
Miss Montreal  



 
 
 
 

2 Passe-partouts voor donderdag 5 mei 2016 
 

 met o.a. een optreden van Kensington, Racoon & Miss 
Montreal  



4 heerlijke taarten gemaakt door de ouders  
van het F1 team 



4 heerlijke taarten gemaakt door de ouders  
van het E1 team 



Heerlijke taart gemaakt door de ouders  
van het E2 team 



Een dag zeilen met 3 personen met 
 Gerald Aukes, oud trainer ldodk  



Noflik en Sûn, een ontspannen schoonheidssalon, gezellige 
sfeer en gerichte behandelingen biedt aan 

 

Clarins Relax treatment Face en Body 
 



Optreden van Michiel & Pieter Veenstra, ze hebben met 2 
akoestische gitaren folk- en popsongs in een eigen jasje 

gestoken. 
1 uur durend optreden bij jouw thuis of op locatie 

 
  



Sa! Nieuws, achtergronden en opinies uit gemeente Opsterland en directe 
omgeving. Ook voor sport, cultuur en ondernemen. 

 

Vertel je verhaal of presenteer je bedrijf of vereniging. Wat dan ook. 
Biedt mee op een hele pagina in Sa!, een podium voor een publiek 

van 40.000 mensen. 
 



Diner voor 2 personen bij 
 De Graancirkel te Drachten  



 

 Basketbalvereniging Aris te Leeuwarden 
gesigneerde bal 

 



 

 Basketbalvereniging Aris te Leeuwarden 
gesigneerd shirt 

 



 

 Ijshockeyclub Unis Flyers te Heerenveen 
 

Gesigneerd (nieuw)  shirt 



 

 Ijshockeyclub Unis Flyers te Heerenveen 
 

Gesigneerd (nieuw)  shirt 



Voor 10 personen inschiet-shirts 



Klasina Seinstra 
Als 28-jarige wist zij in 1997 als eerste van de vrouwen binnen te 
komen bij de finish van de Vijftiende Elfstedentocht. Eerder had 

zij al de Nederlandse marathontitel op kunstijs gewonnen.  
 

Schaatstraining voor 1 persoon 



Klasina Seinstra 
Als 28-jarige wist zij in 1997 als eerste van de vrouwen binnen te 
komen bij de finish van de Vijftiende Elfstedentocht. Eerder had 

zij al de Nederlandse marathontitel op kunstijs gewonnen.  
 

Schaatstraining voor 1 persoon 



Hovenier Feitze Dijkstra  
Brengt groen tot leven 

 

½ dag tuinwerkzaamheden bij jouw thuis 



EP: Van der Molen biedt aan 
 
 

De Montana Master Air Fryer is een hetelucht friteuse. Deze 
vetvrije friteuse kan frituren zonder olie of vet en maakt 

gezonde knapperige patat 



Veenhoop Festival 29, 30, 31 juli, 1 augustus 
 Vorig jaar nog werd er met pijn in het hart afscheid genomen van 
de band Normaal, die maar liefst 39 jaar acte de préséance op het 

festival gaf.  
 

2 passe-partouts voor het 4 daagse Veenhoopfestival 



Café Restaurant Overwijk biedt aan 
 

Dinerbon voor 2 personen 



Kapsalon Artistique gevestigd aan de Kerkewal in Gorredijk 
 

Kappersbon: knippen, wassen, föhnen 
 



Pieter Brouwer, voorheen skûtsjezeiler 
 
 

Met 2 personen 2 dagen (1 nacht) in een luxe 2 persoons hut van 
vrachtschip MS Twirring met Pieter als schipper 



Swieringa Automaterialen biedt aan 
 

Een Thule Chasm tas 
Het maakt niet uit hoe groot uw spullen zijn of hoelang uw avontuur 
gaat duren, met de Thule Chasm duffeltassen komt u overal waar u 

heen wilt. Met een zeer brede opening, gevoerde bodem, en het sterke 
materiaal houdt al uw spullen veilig en netjes opgeborgen onder 

handbereik. 



Keurslager Zijlstra: al 60 jaar een begrip in Friesland 

 
Heerlijk worstenpakket 



Ale de Jager, palingvisser van beroep biedt aan 
 

 Met 4 personen een 2 uur durende vaartocht in een 
originele praam langs de fuiken incl. uitleg. Vervolgens 

vaart u circa 3 kwartier door een van de mooiste 
watergebieden van Friesland de "Wiide Ie". 



Een nacht met 2 personen overnachten in De 
Stookhutte 

De Stookhutte is een bed & breakfast en gastenverblijf in Beetsterzwaag. U 
logeert bij oud-journalist Jan Arendz, in de voormalige stookhut van 

Landgoed Lauswolt.  



Maak een motorrit met korfballeaquespeler  
Betty Jansma 



Een fitness jaarabonnement voor 1 persoon 
 



Een fitness jaarabonnement voor 1 persoon 
 



Clinic van Rugby Club De Wrotters voor max. 20 
personen (zakelijk of jeugd) 



Massagepraktijk BY-ES is gevestigd binnen Sport- en 
Ontspanningscentrum Kortezwaag in Gorredijk. De 

behandelruimte is sfeervol en warm ingericht.  
 

Ontspanningsmassage van 60 minuten BY - ES 



3d schilderij gemaakt door Fred Dresia 



Bij Home43 kun je terecht voor landelijke, sobere & 
sfeervolle woonaccessoires & klein meubelen. 

 
Louvrepot met hoppekrans 

 



Eén maand gratis een personal trainer 
 voor 2x  2 uur per week 



Uitje voor 8 personen (avond incl. zwemmen, 
sporten, saunagebruik en hapjes/drankjes) 



Persoonlijk gemaakt steigerhouten buitenbankje 



Heeft een avond kinderoppas nodig? Dat kan, de dames  
Hilde & Danielle uit het 2e passen graag bij  je op. 



 
 Daan’s Drogisterij te Gorredijk 

 

Een drogisterijpakket 
 



De Heeren van Harinxma is al sinds jaar en dag een begrip in het 
Noorden des lands. Sinds 2015 staat de keuken van dit restaurant 

onder leiding van Chef de Cuisine Arjan Bisschop 
 

Dinerbon voor 2 personen bij het Michelinsterren restaurant 
aangeboden door Makelaardij Sierd Moll 



Weekendje in appartement Zeezout op Vlieland 
aangeboden door Rispen Notarissen 



Weekend inclusief ontbijt, in een 2 persoons 
blokhut in Gorredijk aangeboden door 

Boerencamping De Singelhof 



Een middag privé zeilles met 4 personen van de ervaren 
zeilinstructeur Erik Zandstra.  

Hij groeide op bij de zeilschool en deed mee met grote 
internationale zeilwedstrijden.  

 



Met 10 personen grillen, stoven, roken, bakken of 
braden op de Big Green Egg met de ervaren koks 

Gouke, Hein, Rombout & Jetze 



Twee businessclubkaarten seizoen 2016/17 
Dit houdt in: 

 Gezamenlijke parkeergelegenheid en ruimte in SOC Kortezwaag. Hier is 
tijd en ruimte om elkaar rond de wedstrijden te ontmoeten. De 

trainer/coach en spelers komen regelmatig vertellen over de wedstrijd. 
Er is altijd een zitplaats tijdens de wedstrijd. 



Een LDODK wedstrijdshirt voorzien van alle handtekeningen van 
de leaguespelers 



Een LDODK wedstrijdshirt voorzien van alle handtekeningen van 
de leaguespelers 



Een avond op stap met de korfballeaguedames van LDODK  



Een avond op stap met de korfballeagueheren van LDODK  



Tijdens een leaguewedstrijd thuis, lopen in het mascottepak 
budrake 

 



 
Korfbalschool Noord daagt jonge enthousiaste korfballers uit om 

beter te worden. Om te werken aan het eigen talent. Door gericht 
te trainen met toptrainers en topkorfballers. Resultaat: betere 

korfballers. 
 

Eenmalig jaarabonnement voor 1 persoon 
(groepstraining 2x8 lessen & 

 individuele training 2x5 lessen)  
 



Een korfbalclinic voor max. 20 kinderen gegeven 
door deze zeer ervaren korfballers 

Erik Wolsink  Erwin Zwart  André Zwart 
 



2 passe-partouts voor het Veenhoop Festival 

Ook dit jaar natuurlijk weer een Veenhoopfestival. En niet zomaar één; de 
65e keer! Met optredens van o.a. Within Temptation en Di-recht 



Een middag varen op de Friese wateren met oud 
LDODK trainer Jan Sjoerd Pool 



Met 7 personen een middag in een sloep varen 
met  schipper 

 



 
 

Westerleane Zuivel en Vlees in Terwispel 
 

Genieten van een diner met verse producten voor  
2 personen in de koeienstal  

 
 



Een carpet afm. 170x230cm in de kleur 
donkerbruin, beige en wit 



Een carpet afm. 170x230cm in de kleur 
donkerbruin, beige en wit 



Een carpet afm. 170x230cm in de kleur 
donkerbruin, beige en wit 



Een carpet afm. 70x230cm in de kleur 
donkerbruin, beige en wit 



Een carpet afm. 70x230cm in de kleur 
donkerbruin, beige en wit 



Een prachtig boeket bloemen 
 



Piet de Jong biedt aan 
 

Een korfbalpaal (zie foto) exclusief korf 
 



Een 3 liter fles champagne 
 



Heerlijke Beerenburg taart gemaakt door 
Jikke Kortstra 

 



Edwin Pietersma Training & Advies is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het 
geven van opleidingen en bijscholingen op het gebied van BHV, Eerste Hulp, 

Reanimatie en AED. 

Reanimatiecursus voor 6 personen 



Werken in de tuin is niet voor iedereen een pretje. Wel voor 
hovenier en scheidsrechter Johan Abma. Wat hij in een dag 

bereikt, daar bent uzelf misschien wel een heel weekend 
mee bezig. 

 

Een dag tuinwerkzaamheden uitgevoerd door Johan Abma 



Laat je verwennen door Huidverzorgingsstudio Mila in 
Heerenveen 

Cadeaubon 



Cadeaubon It Swiete Bekje: 

 
 zelfgemaakte taart t.w.v. € 12,50  



Persoonlijk handgemaakte LDODK tas van zeil- en 
tentdoek  

 

Gemaakt en aangeboden door Juul 



Volleybalclub Sneek 
Eén van de beste volleybalclubs van Nederland met een 

rijke geschiedenis, maar met de blik op de toekomst. 
 

Persoonlijk wedstrijd t-shirt  
 



Aangeboden door Happy Horse, dé ontwerper van 
zachte, eigenwijze knuffeldieren 

 
Dragon Dante wie wil deze nou niet hebben, als 

zusje van de LDODK mascotte of voor jouw (klein) 
kind 

 



LDODK biedt aan sporttas v.v. schoenenvak 
inclusief toilettas 



LDODK biedt aan Masita korfbalbal en handdoek 



Niet gekloofd haardhout ca. 8 kuub aangeboden 
en thuis bezorgd door Mts. Calis  



Verwendag arrangement voor 2 personen 



Optiek Louis biedt aan 

Een Gant zonnebril 



Louis Optiek biedt aan 

Prego zonnebril  





 
vABC biedt aan: 
 

TWI training (training within Industry) 
 
- Je leert heldere trainingsstandaarden te formuleren vanuit      
  jouw praktijksituatie.  
- Je leert hoe deze trainingsstandaarden bij jou op de    
  werkvloer aan je collega’s/ medewerkers te trainen.  
- Je past dit toe op je eigen werkplek onder toezicht van een  
  gecertificeerde assessor.  
 
 
 



Makelaardij Gorredijk biedt aan 

Aankoopbegeleiding woning 



Wijnvoordeel.nl biedt aan 

 
Wijnpakket (3L wijnfles, 6 flessen goud bekroonde 

wijnen, tapasset) 



Albert Heijn Gorredijk biedt aan  

Een rijk gevulde mand 



Albert Heijn Gorredijk biedt aan  

Een rijk gevulde mand 



Albert Heijn Gorredijk biedt aan  

Een rijk gevulde mand 



Bouwbedrijf De Jong, een bouwbedrijf met jarenlange 
ervaring biedt aan 

 
Een halve dag timmerwerkzaamheden op locatie 



Oranje wedstrijdshirt  
Nederlands team/Erwin Zwart v.v. alle 

handtekeningen van het Nederlands team 



Riemer van der Velde biedt aan 

4 kaarten voor een wedstrijd in het nieuwe seizoen in de 
ondernemerssociëteit  

 



B&B De Trigreppel  bevindt zich aan het watertje De Trigreppel, in 
misschien wel het mooiste straatje van Akkrum, achter de kerk 

middenin het dorp. 

 
Een overnachting voor 2 personen 

 



 
De Jong’s IJs biedt aan 

 
Een pakket ambachtelijk gemaakt schepijs 

 
 



 
Olden Days is een verrassende winkel in Gorredijk, waar oud en nieuw 

elkaar ontmoeten. 
 

 Cadeaupakket 
 



Tjalling van den Berg was hoofdcoach van de Internationale Turnacademie van 
het Friesland College afdeling CIOS te.  

Als ECO-Coach is hij sinds 2013 actief bij de opleiding van SC Heerenveen.  
 

Eco coaching 
Een nieuw concept, is continue in ontwikkeling en gebaseerd op de 
principes Vinden-Binden-Scoren. Laat elke persoon zijn/haar talent, 
kracht en energie bij zichzelf ontdekken (Vinden), breng deze samen 

(Binden) en zet verlies om in winst (Scoren) 
 



Bij Massage & Beauty Gorredijk kunt u terecht voor diverse 
massages en schoonheidsbehandelingen.  

 

Manuele massage 25 minuten 
 
 



Sportmassage door Jannie Swiersema, trainer bij de 
jeugd/verzorgster bij de selectie van LDODK 

 
 



 
Yanti 

Indonesische afhaalmaaltijden  
Mediterrane producten zoals olijven/pesto/tapenade alsook salami/kazen 

en risotto/pasta 
 

Gevulde mand met heerlijke producten 



 
Fijn wonen/Van Wijnen: een maatschappelijk verantwoord woonconcept 

met het accent op duurzaamheid, wooncomfort en zorg.  
 

Een overnachting in een energie neutrale woning, met alle 
gemakken voorzien 



 
On Tour Tweewielers is hét tweewielerbedrijf uit Gorredijk waar u met een 
gerust gevoel uw fiets aanschaft en waar kwaliteit en service voorop staan! 

 
Een ortlieb fietstas 



 
Multimate Gorredijk biedt aan 

 
Een accu schroefboormachine 



 
Maatschap G. Bouma biedt aan 

 

Een rondleiding voor 2 personen op de boerderij met melkrobot 


