VEILING FE*STIPE*VAL

Huiskamerconcert
Een optreden van FAAM. in je eigen huiskamer/tuin

Over de aanbieder:
Akoestische rocksongs,
verrassende popnummers
en intieme singersongwriterliedjes. Tjitske
& Marike spelen covers,
maar dan in een pakkend
nieuw jasje.

Waar bied je op:
- Een optreden van een uur (2 keer een
half uur);
- Ze spelen onversterkt of met lichte
versterking (tot ongeveer 50
personen).
Dus heb je binnenkort een feestje of een
bijzondere gelegenheid en wil je er live
muziek van FAAM. bij? Bied dan op deze
veiling!
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Frederika's Taart
Een taart naar wens om elk feestje compleet te maken!

Over de aanbieder:
Frederika's grootste
passie is taarten bakken.
In de loop der jaren heeft
ze al hele mooie dingen
mogen maken. Van
bruidstaarten en
verjaardagstaarten tot
babyshowers. Voor iedere
gelegenheid kun je bij
haar terecht.

Waar bied je op:
- Een taart naar keuze op een nader te
bepalen datum (1 jaar geldig)
Samen met Frederika ga je kijken wat er
mogelijk is en wat de wensen zijn. Zo
zorgt ze ervoor dat wat jij in gedachten
hebt ook werkelijkheid kan worden. Kijk
alvast op de website voor inspiratie:
instagram.com/frederikastaartenensa/
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Hovenier Taco
Taco in je tuin? Wie wil dat nou niet!

Over de aanbieder:
Ben je op zoek naar een
hovenier? Dan ben je bij
Hoveniersbedrijf T.
Velstra aan het juiste
adres! Van tuinontwerp
tot aan tuinaanleg, en
natuurlijk het
tuinonderhoud. Bij dit
alles kunnen zij van dienst
zijn.

Waar bied je op:
- 3 uren Taco Velstra in je tuin aan de
slag (op een nader te bepalen datum, 1
jaar geldig)
Even een flinke slag slaan in je
tuinonderhoud, de tuin klaar laten maken
voor de winter of die ene snoeiklus? Met
deze veiling mag je Taco, in overleg, 3
uren inzetten in je tuin. Grijp je kans en
bied mee!
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Ballonvaart 2 pers.
Een unieke belevenis op grote hoogte. JPH Ballonvaarten laat
jullie deze droom beleven!

Over de aanbieder:
JPH Ballonvaarten is een
begrip in Nederland op
het gebied van
ballonvaren. Ontelbare
passagiers hebben al een
onvergetelijke ballonvaart
bij hun gemaakt. Ze
hebben in bijna elke
provincie één of meerdere
vaste opstijglocaties,
waardoor je altijd in de
buurt kunt opstappen.

Waar bied je op:
- Een ballonvaart voor 2 personen op een
nader te bepalen datum (2 jaar geldig)
Ervaar het unieke gevoel als je in
complete stilte door de lucht zweeft.
Ballonvaren kan het hele jaar door en
jullie kunnen in de buurt opstappen. Hoe
ver de ontdekkingsreis jullie brengt, dat
bepaalt de wind! Laat je meevoeren met
deze unieke ervaring.
Startbod: € 100,00 per persoon
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Wijnproeverij
Proeverij voor 10 personen bij Aqua Vino in Eagum

Over de aanbieder:
Aqua Vino is gelegen in
het mooie Eagum. Hens
Jansen heeft veel
verstand van wijn en dat
is ook zijn grote passie.
Hij laat jullie dan ook een
variatie van mooie wijnen
proeven in een gezellige
setting.

Waar bied je op:
- Een wijnproeverij voor maximaal 10
personen bij AquaVino in Eagum;
- Datum in overleg, 1 jaar geldig.
Op de fiets naar Eagum voor een
gezellige, informatieve en vooral hele
lekkere wijnproeverij. De wijnen worden
afgestemd op jullie wensen. Jullie
mogen met maximaal 10 personen
komen proeven.
Startbod: € 50,00
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Fotoshoot
Een professionele fotoshoot in de Fabriek in Wergea

Over de aanbieder:
Ilse Elkerbout is content
creator, styliste en
fotograaf. Ze weet
mensen vast te leggen
zoals ze zijn. De foto's
worden gemaakt in de
Fabriek in Wergea, een
unieke locatie met diverse
daglichtstudio's. Ideaal
voor gezinsshoots,
portretfotografie en
bedrijfsfotografie.

Waar bied je op:
- Een fotoshoot van een uur (thema in
overleg);
- Inclusief 4 digitale foto's;
- Op een nader te bepalen datum in de
Fabriek in Wergea.
Vooraf kunnen jullie je wensen
bespreken met de fotografe.
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Beachclub Sneek
Lekker lunchen bij André met 2 personen

Over de aanbieder:
Beachclub Sneek is een
unieke locatie aan het
Sneekermeer. In 2020
heeft het gepassioneerde
team, de compleet
vernieuwde Beachclub
Sneek geopend. Het hele
restaurant is vanaf de
grond opgebouwd en
voorzien van een super
mooie inrichting en
natuurlijk een high end
keuken.

Waar bied je op:
- Een heerlijke lunch voor 2 personen,
inclusief 2 consumpties per persoon;
- Reserveren vooraf verplicht, deze
aanbieding is 1 jaar geldig.
Ben jij er al geweest? Kom genieten in de
Beachclub en bied mee!
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Sloepentocht
Een middag op de Swelbast inclusief consumpties & schipper

Over de aanbieder:
De Swelbast is een grote
sloep die speciaal voor
deze gelegenheid
beschikbaar wordt
gesteld door de eigenaren
(Hedzer, Siebe, Gert Jelte,
Jelmer & Erwin).
De drankjes die dag zullen
worden verzorgd door
Jeroen & Lutske van Café
Bar de Welp.

Waar bied je op:
- Een middag varen op de Swelbast met
maximaal 10 personen;
- Voor de inwendige mens wordt
gezorgd (9 consumpties p.p. &
versnaperingen);
- Een ervaren schipper mee aan boord;
- 1 jaar geldig.
Een middagje, compleet verzorgd, varen met
vrienden of familie. Bied nu!
Startbod: € 50,00
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2 startbewijzen voor
musical "De Tocht"
Beleef de tocht der tochten in het theater!

Over de aanbieder:
Met Noorderzon
Muziekproducties is Sytse
Broersma, naast
De Kast, zelfstandig actief
op meerdere fronten in de
muziekindustrie.
Kernactiviteiten van zijn
bedrijf zijn de gitaarlessen
en het componeren en
produceren van muziek in
zijn eigen studio.
De laatste jaren schrijft hij
steeds vaker muziek voor
theaterproducties,
waaronder nu voor
musical "De Tocht".

Waar bied je op:
Startbewijzen voor musical "De Tocht":
Voor 2 personen;
Toegang tot een try-out incl. een
hapje en drankje;
Een boekje met Elfstedenverhalen;
Friese streekproducten;
De mogelijkheid om audities,
repetities etc. bij te wonen;
Datum in overleg met Sytse.
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Een échte Lieuwe
Een uniek werk voor aan de wand

Over de aanbieder:
We kennen hem als de
man die berenklauwen
bestrijdt, toneelstukken
regisseert, prachtige
schilderijen maakt en zich
altijd inzet voor het dorp.
Weet je nog?
Skobberdebonk, doch it
foar dyn doarp. Lieuwe
Tilma is ook nu bereid om
iets voor het dorp te doen
door een uniek item
beschikbaar te stellen
voor de veiling van
Fe*stipe*val.

Waar bied je op:
Een prachtig doek geschilderd door
Lieuwe Tilma. Jij bepaalt wat Lieuwe
maakt. Denk bijvoorbeeld aan een
portret, een stilleven of een landschap.
Na overleg en bij akkoord van beide
partijen gaat Lieuwe aan de slag en heb
jij straks een uniek werk aan de wand!
Bied mee op dit bijzondere item!
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BBQ vleespakket
Een heerlijk vleespakket voor een gezellige barbecue om de zomer
mee af te sluiten
Over de aanbieder:
Voor een uniek stukje
vlees ga je naar Slagerij
Sixma – al sinds 1926
gevestigd in Reduzum.
Het adres voor heerlijke
runder- en
varkensrollades,
barbecuevlees,
gourmetten, steengrillen
en... turfgemaakte droge
worst! Brood en banket
van bakkerij Teije de Boer
uit Wergea.

Waar bied je op:
Een heerlijk vleespakket voor de laatste
barbecue van deze zomer:
Voor 6 personen;
Inclusief vlees assortiment,
stokbrood en kruidenboter;
1 jaar geldig.
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Fûkfiskje mei Ale
Een bijzondere belevenis op de Friese wateren!

Over de aanbieder:
Ale de Jager is
palingvisser van beroep
en werkzaam in het
midden van Friesland,
tussen Grou en Drachten.
Graag maakt hij je
deelgenoot van het Friese
buitenleven door je mee
te nemen in de
vissersboot over de
meren en langs de fuiken.
Sinds een aantal jaren
wordt er o.a. gerookte
paling en zalm vanuit een
winkeltje aan huis
verkocht: Iel en mear.

Waar bied je op:
De echte vis- en natuurliefhebbers
kunnen een ochtend of middag met Ale
mee langs de fuiken:
Voor 2 personen;
Inclusief wat lekkers te eten en
drinken aan boord.
Datum en tijd in overleg met Ale.
Opstappen bij Ale thuis (Oan it Swin 9 te
Reduzum).
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Stoelmassage
Een heerlijk cadeautje voor jezelf

Over de aanbieder:
Shanika Alberda is
gediplomeerd wellness
masseur bij het NGS
(Nederlands Genootschap
voor Sportmassage). Na
het behalen van haar
diploma
wellnessmassage is ze
haar eigen
massagepraktijk in
Heerenveen gestart.
Vanuit hier helpt ze
mensen met hun klachten
en laat ze klanten graag
blij de praktijk uit stappen.

Waar bied je op:
Een heerlijke stoelmassage van 20
minuten (1 jaar geldig).
Stoelmassage is een drukpuntmassage
op de nek, schouders, hoofd, rug, armen
en handen.
De behandeling bestaat uit:
Intake en uitleg over de behandeling
Instellen van de massagestoel
Stoelmassage
Glas water

