
 2021  2021 

 RKDU.NL 

 
 
 

 

 

Aangeboden  Van  Bedrag  

1. Een mini-concert door 
een kwartet van het PJK, 
aan de voordeur.  

Paulus Jongerenkoor  Bieden  

2. Een mini-concert door 
een kwartet van het PJK, 
aan de voordeur.  

Paulus Jongerenkoor  Bieden  

3. Een mini-concert door 
een kwartet van het PJK, 
aan de voordeur.  

Paulus Jongerenkoor  Bieden  

4. Een zelfgemaakt 
soepbuffet voor 1 
huishouden. Geniet van 3 
verschillende soepen (naar 
keuze). Je kunt de soepen 
bewaren, invriezen, dus dan 
kun je even vooruit!  

Mirjam van Noord  Bieden  

5. Nieuwe Batavusfietsbel 
en degelijke fietspomp (zie 
foto).  

Leontine van Vliet  Bieden vanaf 10 euro   

6. Sculptuur Kip; Kunstenaar 
Dick Versluis (zie foto).  

Leontine van Vliet  Bieden vanaf 30 euro  

7. Een conversatieles Frans 
van 1 uur / 
Vier  conversatielessen 
Frans van 1 uur.  

Flore Fanoy  
Bieden vanaf 45 euro / 
Bieden van 160 euro  

8. 10 Homemade Limburgse 
worstenbroodjes.  

Gertruus Bors  Bieden vanaf 15 euro  

9. 6 Homemade Limburgse 
worstenbroodjes.  

Gertruus Bors  Bieden vanaf 10 euro  

10. Krijgt u ook de 
lentekriebels, maar ergert u 
zich nog even aan de 
huidige winterstand van de 
tuin? Tuinwerk is iets voor 
meerdere personen, dus 
komen Bram en Beatrijs u 
graag een middag (± 3 uur) 
bijstaan.   

Beatrijs Koet  Bieden   

11. Klimaatverandering, 
warmtetransitie, de 
regionale energiestrategie, 
duurzaamheid; het zijn 
allemaal termen die vaker te 
horen zijn, en misschien 
tijdens deze 
campagneperiode wel nét 
iets vaker. Wordt u daar ook 

Beatrijs Koet  Bieden   
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door getriggerd maar is het 
nog niet geheel duidelijk wat 
uw eigen bijdrage kan zijn. 
Wij bieden hierbij een 
introductie duurzaam en 
klimaatbestendig wonen 
aan, zodat u zelf ook eerste 
(kleine) stappen kunt 
zetten.   
12. Een gesprekje en op 
basis daarvan een liedje 
voor iemand te maken en te 
komen zingen, in de 
huiskamer, in de tuin of 
digitaal. Met gitaar.   

Marie-José van Bolhuis  Bieden   

13. Eén pianoles van drie 
kwartier / Drie pianolessen 
van drie kwartier .  

Sujin Rosie  
Bieden vanaf 10 euro / 
Bieden vanaf 30 euro  

14. Hulp bij schrijven 
sollicitatiebrief;  
Taalverzorging.  

Werend Griffioen  Bieden vanaf 10 euro  

15. Hulp bij schrijven 
sollicitatiebrief; redactioneel 
verbeteren incl. 
taalverzorging.  

Werend Griffioen  Bieden vanaf 25 euro  

16. Hulp bij schrijven 
sollicitatiebrief; geheel 
schrijven incl. overleg.  

Werend Griffioen  Bieden vanaf 50 euro  

17. Een 
powerpointpresentatie 
“inleiding over Paulus” voor 
de Paulusgemeenschap.  

Bart Koet  

Iedereen die biedt, kan de 
presentatie bijwonen. Uw 
bijdrage is dus uw 
toegangsbewijs.   

18. Stadswandeling van 
anderhalf uur door de 
historische binnenstad van 
Utrecht rond een in overleg 
nader te bepalen thema.  

Maarten van Deventer  Bieden vanaf 25 euro  

19. Een potje (netto 
ongeveer 280 gr) Lime 
marmelade, huisgemaakt 
uiteraard.  

Gérard Martens  Bieden vanaf 3 euro  

20. Een potje (netto 
ongeveer 280 gr) Lime 
marmelade, huisgemaakt 
uiteraard.  

Gérard Martens  Bieden vanaf 3 euro  

21. Een potje (netto 
ongeveer 280 gr) Lime 
marmelade, huisgemaakt 
uiteraard.  

Gérard Martens  Bieden vanaf 3 euro  
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22. Een potje (netto 
ongeveer 280 gr) Lime 
marmelade, huisgemaakt 
uiteraard.  

Gérard Martens  Bieden vanaf 3 euro  

23. Een potje (netto 
ongeveer 280 gr) Lime 
marmelade, huisgemaakt 
uiteraard.  

Gérard Martens  Bieden vanaf 3 euro  

24. Fles (0,5 l) 
Vlierbloesemsiroop, ook 
huisgemaakt. Tegenwoordig 
ook bekend als Elderflower). 
Siroop is lekker als limonade 
met (bruis)water en ook in 
sladressing.  

Gérard Martens  Bieden vanaf 5 euro  

25. Fles (0,5 l) 
Vlierbloesemsiroop, ook 
huisgemaakt. Tegenwoordig 
ook bekend als Elderflower). 
Siroop is lekker als limonade 
met (bruis)water en ook in 
sladressing.  

Gérard Martens  Bieden vanaf 5 euro  

26. Fles (0,5 l) 
Vlierbloesemsiroop, ook 
huisgemaakt. Tegenwoordig 
ook bekend als Elderflower). 
Siroop is lekker als limonade 
met (bruis)water en ook in 
sladressing.  

Gérard Martens  Bieden vanaf 5 euro  

27. Een staande 
schemerlamp (zie foto).  

Tineke Koenders  Bieden vanaf 15 euro  

28. Een kleine hanglamp 
(zie foto).  

Tineke Koenders  Bieden vanaf 5 euro  

29. Een paar 
handgebreide sokken tot 
maat 44 / vanaf maat 45.  

Ingrid Klaarenbeek  
Bieden vanaf 15 euro / 
Bieden vanaf 20 euro  

30. Een dag Lasergamen 
(voor kinderen vanaf 8 jaar), 
8 guns + equipment.  

Mirjam Meuwese en Nienke 
Hissink  

Bieden vanaf 25 euro  

31. Een zelfgebakken cake 
met logo van Zuid-Afrika.  

Mirjam Meuwese en Nienke 
Hissink  

Bieden vanaf 7,50 euro  

32. Een huisgemaakte 
appeltaart.  

Mirjam Meuwese en Nienke 
Hissink  

Bieden vanaf 10 euro  

33. Eigengemaakte Bobotie 
(vlees/vegetarisch) gerecht 
voor 4 personen (Typisch 
Zuid-Afrikaans).  

Mirjam Meuwese en Nienke 
Hissink  

Bieden vanaf 20 euro  

34. Zak schuimpjes 
gebakken op traditionele 

Toine Goossens  Bieden vanaf 4,45 euro  
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wijze, geroemd onder vele 
Paulianen.  
35. Zak schuimpjes 
gebakken op traditionele 
wijze, geroemd onder vele 
Paulianen (in paaskleuren).  

Toine Goossens  Bieden vanaf 4,95 euro  

36. Oud Hollandse 
kruidkoek, pittig, gekruid en 

gekend bij de Cantorij.     
Toine Goossens  Bieden vanaf 6,95  

37. Chocolade haan 
(handgemaakt, gewicht 750 
gram; zie foto)   

Piet Keppel  Bieden van 19,50 euro  

38. Half ei met chocolade 
haas en paaseitjes 
(handgemaakt, gewicht 450 
gram (zie foto)  

Piet Keppel   Bieden van 12,50 euro  

39. Zak met gekleurde 
paaseitjes gewicht 
(handgemaakt, 250 gram; 

zie foto)   

Piet Keppel  Bieden vanaf 7,50 euro  

40. Chocolade lolly 
paashaasje per 3 stuks 
verpakt (handgemaakt; zie 
foto).  

Piet Keppel  Bieden vanaf 2,50 euro  

41. Chocolade lolly 
paashaasje per 3 stuks 
verpakt (handgemaakt; zie 
foto).  

Piet Keppel  Bieden vanaf 2,50 euro  

42. Chocolade lolly 
paashaasje per 3 stuks 
verpakt (handgemaakt; zie 
foto).  

Piet Keppel  Bieden vanaf 2,50 euro  

43. Chocolade lolly 
paashaasje per 3 stuks 
verpakt (handgemaakt; zie 
foto).  

Piet Keppel  Bieden vanaf 2,50 euro  

44. Chocolade lolly 
paashaasje per 3 stuks 
verpakt (handgemaakt; zie 
foto).  

Piet Keppel  Bieden vanaf 2,50 euro  

45. Slagroom truffels zonder 
conserveringsmiddel 
(handgemaakt; 100 gram)  

Piet Keppel  Bieden vanaf 3,25 euro  

46. Slagroom truffels zonder 
conserveringsmiddel 
(handgemaakt; 100 gram)  

Piet Keppel  Bieden vanaf 3,25 euro  

47. Slagroom truffels zonder 
conserveringsmiddel 
(handgemaakt; 100 gram)  

Piet Keppel  Bieden vanaf 3,25 euro  
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48. Slagroom truffels zonder 
conserveringsmiddel 
(handgemaakt; 100 gram)  

Piet Keppel  Bieden vanaf 3,25 euro  

49. Slagroom truffels zonder 
conserveringsmiddel 
(handgemaakt; 100 gram)  

Piet Keppel  Bieden vanaf 3,25 euro  

50. Slagroom truffels zonder 
conserveringsmiddel 
(handgemaakt; 100 gram)  

Piet Keppel  Bieden vanaf 3,25 euro  

51. Grote pop 67 cm (zie 
foto).  

Nelleke van der Haar  Bieden   

52. Verkade theelichtje (zie 
foto).  

Nelleke van der Haar  Bieden  

53. Ingekleurde steendruk, 
voorstellende Fuchsia's 
1845 zonder lijst (zie foto).  

Nelleke van der Haar  Bieden vanaf 20 euro  

54. Poster van Rie Cramer, 
40 bij 54 cm (zie foto).  

Nelleke van der Haar  Bieden   

55. Bruine wollen kindertrui, 
ooit door mijn moeder heel 
minutieus gebreid. Kinderen 
zijn allang volwassen. 
Geschikt voor 2-3 jaar, 
breed 33 cm, mouwlengte 
30 cm, hoog 35 cm (zie 
foto).  

Nelleke van der Haar  Bieden   

56. Doopjurk, door mij 
gemaakt in 1966. Witte stof, 
75 cm lang. Toen mijn 
dochter hem droeg, was ze 
een half jaar oud. Er is ook 
een onderjurk bij (zie foto).  

Nelleke van der Haar  Bieden   

57. Antieke ijzeren wieg, 
bovendeel smeedijzer, 
onderstuk gietijzer. Totale 
hoogte 100 cm, lengte 
87cm, breedte 40-46 cm (zie 
foto).  

Nelleke van der Haar  Bieden   

58. Heb je nog een oud brei-
of haakproject gevonden en 
kom je er nu niet meer uit? 
Wil je een trui gaan breien 
maar je hebt moeite met het 
patroon? Ik bied een 
middagje (± 3 uur) advies en 
hulp om je project weer op 
gang te krijgen.  

Marjan Tesser  Bieden vanaf 15 euro  

59. Heb je nog een oud brei-
of haakproject gevonden en 

Marjan Tesser  Bieden vanaf 15 euro  
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kom je er nu niet meer uit? 
Wil je een trui gaan breien 
maar je hebt moeite met het 
patroon? Ik bied een 
middagje (± 3 uur) advies en 
hulp om je project weer op 
gang te krijgen.  
60. Vegetarische maaltijd 
voor twee personen (wordt 
thuis bezorgd).  

Mirjam Snijders  Bieden vanaf 10,00 euro  

61. Vegetarische maaltijd 
voor twee personen (wordt 
thuis bezorgd).  

Mirjam Snijders  Bieden vanaf 10,00 euro  

62. Lino “Veelpootvogel” van 
de Utrechtse beeldend 
kunstenaar Derk Wessels 
(zie foto).  

Familie Wessels  Bieden vanaf 40,00 euro  

63. Lino “Haan met kuiken” 
van de Utrechtse beeldend 
kunstenaar Derk Wessels 
(zie foto).  

Familie Wessels  Bieden vanaf 60,00 euro  

 

Gevraagd  Door  Bedrag  

64. Elke vorm van chocola 

gemaakt door de familie Keppel.  
Mirjam van Noord  Vraagprijs   

65. Wie helpt het monster van 
Frankenstein aan een mooi pak? 
Gezocht: naaitalent incl coupe 
maken. Ontwerp en materiaal in 

overleg(zie foto).  

Werend Griffioen  Vanaf 25 euro  

66. Een taart of verzorgde 

maaltijd.  
Sujin Rosie  Vanaf 6 euro  

67. Een linodrukpersje.   Gérard Martens  Vraagprijs   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


