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Openingstijden: 
woensdag tot en met zaterdag  

van 10 tot 13 uur  &                                                                                                 
van 14 tot 17 uur 

 
Lieve Mensen, 

 
Met plezier stel ik U mijn nieuwe programma voor! Het aanbod dit najaar is enigzins 

beperkter dan anders omwille van een aantal ingrijpende veranderingen in mijn 
leven het voorbije jaar en het momenteel bezig zijn met een aantal verbouwingen. 
Toch broed ik al volop op een uitgebreid stralend nieuw voorjaarsprogramma en 

evenementen. Alvast reuze dank voor alle begrip en steun die ik kreeg…  
Naast het programma dit najaar staan er ook heel wat evenementen op stapel waar 

ik aan deelneem of die ik bij mij thuis organiseer.  
Ik lijst ze hier op, ideaal om je agenda er bij te nemen en alvast te noteren! 
Ik kijk alvast uit om jullie opnieuw te mogen ontvangen of voor het eerst te 

ontmoeten! Tot gauw…. 
 

EVENEMENTEN  
 

Herfsthappening op  

Vrijdag 14 oktober van 19.30 uur tot 22.30 uur 
Zaterdag 15 oktober van 10 uur tot 18 uur 
Zondag 16 oktober van 10 uur tot 18 uur 

Bij Ann in het atelier in de Berkenrodelei 74 



 

GESCHENKENBEURS STEINERSCHOOL LIER  
Mallekotstraat 43, Lier 

Zaterdag 19 november van van 17uur tot 22 uur & 
 Zondag 20 november van 11 tot 17 uur 

 
 

GESCHENKENBEURS Licht in donker  
Volkstraat 40, Antwerpen 

Zaterdag 19 november van 11 tot 18 uur  
 
 

GESCHENKENBEURS LOHRANGRIN 
Boomsesteenweg 94,  2610 Wilrijk (Antwerpen) 

Vrijdag  25 November van  20.00 tot 23 uur 
Zaterdag 26 november van 13 tot 18 uur en 

Zondag 27 november van 13 tot 17 uur  
 

 

KERSTHAPPENING:  
bij Ann Galland in het atelier Berkenrodelei 74 

 
Vrijdagavond 9 December van 20 uur tot 23.00 uur  

Zaterdag 10 December van 11.00 tot 18.00 uur 
  Zondag 11 December van 11.00 tot 18.00 uur  

 Met geschenken, adventskransen, versieringen en ideetjes voor de feestdagen 

De moeite om te komen, om even rustig te genieten van lekkers bij de warme open haard.  
 
 

KERSTSTALLEN EN TEXTIELE KUNST 
Van vrijdag 16 december t.e.m. maandag 26 december  

in de Onze Lieve Vrouwe kerk te Hoboken 
met o.a. ook diverse werken van Ann Galland 

 
 
 
 



 
  

CURSUSPROGRAMMA : NAJAAR – WINTER- 
2016-2017 

 
 

 ZONNEKINDPOPPEN:  
 

Zonnekindpoppen zijn poppen die passen bij de verschillende leeftijdsfasen van het kind. Ze worden met de 
hand gemaakt van natuurlijke materialen zoals: katoen (flanel, velours, tricot) linnen, zijde en wol. De vulling 
bestaat uit schapenwol. Deze poppen zijn echte speelpoppen. De volledige waaier van zonnekindpoppen 
wordt onderverdeeld in verschillende lessenreeksen, die onafhankelijk van elkaar kunnen gevolgd worden.   

 

Wat:   Bartje / Loesje of Lijse pop   
Wanneer: 2 mogelijkheden 

1) Vier woensdagvoormiddagen 9 – 16 – 23 – 30 November telkens van 9.15u tot 11.30 uur 
2)  Vier Maandagavonden 17 – 24 oktober en 7 – 14 november telkens van 20.15 uur tot 22.30 

uur 

Prijs: 80 euro 
Materiaal: alle materiaal, koffie, thee en koekjes inbegrepen 

Beschrijving: 
Bartje of Loesje: zijn poppen met zacht opgevulde armen en benen, korte haren en een vast pakje aan. 
Deze knuffelpop is voor een peuter die met hem/haar in de hand de ruimere wereld durft verkennen. Het 
blijven daarnaast heel geliefde poppen voor oudere kinderen.  
De Lijs: is de eerste aan- uit-kleedpop; een pop met een tricot lijf, stevig opgevulde armen en benen, lange 
of korte haren.  Het is bedoeld voor een kind vanaf ongeveer drie jaar. 
We vervaardigen één pop maar je krijgt de patronen voor het maken van de andere twee soorten poppen 
mee. Zo kan je bijvoorbeeld tegelijkertijd thuis een andere pop maken en laten opvolgen tijdens de cursus.  
Ervaring: geen ervaring vereist 
 
 
 
 

Wat:  NOORTJE of CATOOTJE:  
Wanneer: 2 mogelijkheden:  

1)  vier maandagavonden 17 - 24 oktober en 7 & 14 november telkens van 20.15u tot 22.30 uur 

3)  vier woensdagvoormiddagen  9 – 16 – 23 – 30 November telkens van 9.15u tot 11.30 uur 
Prijs: 85 euro voor Noortje en 80 euro voor Catootje 

Materiaal: alle materiaal, koffie, thee en koekjes inbegrepen 
Beschrijving: Noortje is een speelpop van ongeveer 48 cm grootte, vervaardigd uit tricot met soepel 
beweegbare armen en benen en gevuld met wol. Ideaal om de nabootsingsfase van het kind ten volle tot 
uiting te laten komen 
    Catootje is een kleinere versie van Noortje (ongeveer 30 cm) en is dus een heel schattig 
speelpopje. Met dat verschil dat we haar poepje ook wat extra verzwaren. Dit geeft een bijzonder effect in 
“gewichtigheid” van het popje. waardoor ze ook gezellig kan zitten en in het spel een andere beleving geeft 
dan een lichte speelpop.  
Ervaring: geen ervaring vereist wel wat huiswerk in de vorm van naai en stikwerk 

 
 
 



Wat:   DE ZANDPOP BABY:   
 

Wanneer: 2 mogelijkheden 
1) Vijf woensdagvoormiddagen 19, 28 oktober en 9 – 16 & 23 november telkens van 9.15 uur tot 11.30 uur,  
2) Vijf dinsdagavonden 7 – 14 – 21 februari en  7 – 14 maart telkens van 20.15 u tot 22.30 uur 

Prijs: 89 euro 
Materiaal: alle materiaal, koffie, thee en koekjes inbegrepen 
Beschrijving: Dit is een pop die de grootte en stevigheid heeft van een echte boreling +/- 48 cm lang. Zij is 
vervaardigd uit tricot, wol en fijn gezuiverd zand en is een echte speelbaby. Hij/zij kan daadwerkelijk de 
eerste babykleedjes aan en valt bij kinderen enorm in de smaak omdat ze hierover ook echt kunnen 
moederen of vaderen.  
We moeten stevig doorwerken om deze pop tot leven te brengen. Het resultaat mag dan ook gezien worden.  
Ervaring: geen ervaring vereist wel thuis stik of naaiwerk 
 

 
 

NIEUW: grote Speelpop met expliciete 
gelaatsuitdrukking 

 
Wat:   Speelpop met duidelijke gelaatsuitdrukking. 

 

Wanneer: 2 mogelijkheden 
1) Vijf donderdagavonden 20 – 27 oktober en 3 – 10 – November en 1 december telkens van 20.15 tot 

22.30 uur  
2) Vijf maandagavonden 16 – 23 – 30 januari en 6 & 13 februari 2017 telkens van 20.15 uur tot 22.30u 

Materiaal: alle material, koffie thee, & koekjes inbegrepen 
Beschrijving: Dit is een nieuw ontwikkelde speelpop van ongeveer 48 cm grootte, vergelijkbaar met een 
pippilotta, met soepel beweegbare armen en benen uit tricot, gevuld met wol. Aan het gezichtje wordt echter 
veel aandacht en tijd bested om wangetjes, neusje, kinnetje oogjes nadrukkelijker te laten uitkomen. Heel 
anders dan de klassieke zonnekindpoppen waar dit bewust achterwege wordt gelaten.   

Prijs:  89 euro 

Ervaring: Geen specifieke ervaring vereist wel wat huiswerk op vlak van naaien en stikken 
 
 
 

Wat :   Bloembol muziekmobiel 
 
Wanneer: Drie woensdagavonden in februari 8 – 15 – 22 februari telkens van 20.15 tot 22.30 uur 

Prijs:  45 euro alles inbegrepen 

Beschrijving:  We maken een hoofdje uit tricot met daaraan verbonden een bol lijfje in nicky velours 
waarin een muziekdoosje is bevestigd. In de afwerking laten we ons inspireren door een bloem naar keuze: 
een iris, roos, sneeuwklokje, bessenpopje enz.. Een uniek idee om bij een geboorte te schenken. Ideaal om 
boven een wieg of kinderbedje te hangen of als speelpopje meet e nemen. 
 
 
 
 
 
 



NAAI - WOLWIKKEL & COMBINATIEVILT CURSUSSEN 
 
Met wikkel en afbindtechnieken kan je van sprookjeswol (gekleurde gekaarde wol) allerlei driedimensionale 
figuren of wandkleden en/of decoratieve elementen maken die zowel de seizoentafel als het kunnen 
opfleuren. De techniek is heel eenvoudig en door iedereen aan te leren. Daarnaast combineren we deze 
cursussen vaak met wat nat vilten of droogvilten afhankelijk van het resultaat dat we beogen. 
 
 

Wat:   HERFSTTAFEREEL 
Wanneer: dinsdagavond 18 oktober van 20.15 tot 22.30 uur & zaterdag 22 oktober van 10 tot 17 uur 

Beschrijving: een lieflijk tafereel uitgevoerd met behulp van diverse technieken: naaien, prikvilten, 
wikkelen.. met kabouters en paddestoelen.. 

Prijs: 52 euro alles inbegrepen 
Geen specifieke ervaring vereist 
 
 
 

Wat:  SPROOKJESMOBIEL 
Wanneer: Zaterdag 5 november van 10 tot 17.30 uur 
Prijs: 49 euro 
Beschrijving: Door een combinatie van wikkelen met fijne lontjes wol, al dan niet rond pijpenragers, het 
afbinden en mogelijk ook wat prikvilten, komen we tot een sprookjestafereel naar keuze. Zachtjes wiegend in 
de wind kan het nadien als mobiel opgehangen worden in de kamer. Een eenvoudige techniek die echter 
heel feëerieke resultaten geeft.  
 
 

Wat:   KERSTTAFEREEL  
Wanneer: Zeven woensdagavonden start 9 – 16 – 30 november en 7 – 14 – 21 – 28 december 
telkens van 20.15 uur tot 22.30 uur 

Prijs: 130 euro alles inbegrepen 

Beschrijving: Als eerste Jozef, Maria en kindje Jesus. Vervolgens de herders met hun schaapjes en ten 
slotte de Drie koningen.  Volgend seizoen maken we er tijdens een combinatiecursus van naaien en 
prikvilten, de bijpassende dieren bij zoals Os, Ezel, en kamelen. De Figueren zijn gemaakt met tricot 
hoofdjes, gewikkelde lijfjes en genaaide kleertjes. Een heel bewerkelijke cursus die daarom ook de nodige 
aantal weken in beslag neemt.  
Ervaring niet vereist 
 
 

Wat:   WINTER OF KERSTKRANS 

Wanneer: Twee dinsdagavonden 8 & 29 november, telkens van 20.15 uur tot 22.30 uur 

Prijs: 49 euro 

Beschrijving: We maken met behulp van diverse technieken een mooie krans om in de adventtijd 
en winter op te hangen. 

 

 

Wat:   MOEDER AARDE EN WORTELKINDERTJES  
Wanneer: op dinsdagavond 24 januari van 20.15 tot 22.30 uur en op zaterdag 28 januari van 10 tot 17 uur.   
Prijs: 59 euro 
Materiaal: alle materiaal, soep, koffie, thee en koekjes inbegrepen. Op zaterdag wel je eigen 
boterhammetjes meebrengen 
Beschrijving: We maken een liefdevolle, mooie moeder aarde van ongeveer 25cm hoogte . Het hoofdje 
worden uit tricot vervaardigd en genaaid. Het lichaam wordt gewikkeld en genaaid.  Haar rok en mantel 



vilten we en vormen het aarde kleed waaruit de wortel kindertjes tevoorschijn komen om te beginnen naaien 
aan hun nieuwe jurkjes voor de lente.  Een tafereel dat er altijd kan staan... 
Ervaring: geen ervaring vereist. Wel wat huiswerk te verwachten na de eerste avond. 
 
 
 

Wat:   ER WAS EENS…. “Klein duimpje”  
Een aantal onder jullie weten dit mogelijk nog wel… Lang geleden gaf ik een reeks cursussen in het 
uitvoeren van een sprookjes tafereel. Hier pak ik de draad weer op en start terug met een cursus Klein 
Duimpje en de Reus. In het voorjaar volgt de prinses op de erwt en nog anderen. 
Wanneer:  Vier woensdagavonden 11 – 18 – 25 – januari en 1 februari telkens van 20.15u tot 22.30 uur 
Beschrijving: Klein Duimpje in de zeven mijlslaarzen en de grote reus. Beiden met een tricot hoofdje, 
omwikkeld lijfje en leuke kleertjes aan.  

Prijs: 54 euro alles inbegrepen 

Geen specifieke ervaring vereist, wel huiswerk! 
 

 
 

PRIKVILTEN of DROOGVILTEN  
 

Hoe werkt het? Met de viltnaald (naald met kleine weerhaakjes) en een prikmatje hechten we wol 
in elkaar waardoor er allerlei figuren kunnen ontstaan of een schilderachtig tafereel  

 

 

Wat:   WANDKLEED  
Wanneer: drie mogelijkheden 

1) Zaterdag 29 oktober van 10 tot 16.30 uur 
2) Donderdag 29 december tijdens de kerstvakantie van 10 tot 16.30 uur  
3) Drie vrijdagochtenden 13 – 20 – 27 januari telkens van 9.30 uur tot 11.30 uur  

Prijs: 50 euro alles inbegrepen 
Materiaal: alle materiaal, koffie, thee en koekjes inbegrepen op zaterdag ook soep. Je moet dan wel zelf je 
boterhammetjes meebrengen voor ‘s middags. 
Beschrijving: Een mooi decoratief wandkleed met een tafereel naar keuze, gebaseerd op een prent, 
schildering of eigen fantasie. Hier leren we voornamelijk op een plat vlak de viltnaald te gebruiken. Breng 
gerust een paar prenten mee die je mooi vindt en mogelijk kan gebruiken als inspiratiebron… 
Ervaring: geen ervaring vereist. Het brengt je heerlijk tot rust. 
 

 
 

Wat:   PRIKVILTEN VAN DIEREN 
Wanneer: 2 mogelijkheden 

1) Vier dinsdagavonden 13 – 20- 27 december & 3 januari telkens van 20.15 tot 22.30 uur 
2) Vier donderdagavonden 2 – 9 – 16 – 23 februari telkens van 20.15 uur tot 22.30 uur 

Prijs:   54 euro 
Materiaal:  Alle materiaal, koffie, thee en koekjes inbegrepen. Prenten van één of ander dier dat je wil 
  maken mag  je wel meebrengen  
Beschrijving:  op basis van een aantal voorbeelden of een prent maak je een keuze en gaan we aan de 
slag met wikkel en droog/prikvilt techniek om een driedimensionale figuur te maken waarmee ook echt kan 
gespeeld worden aangezien we deze zo stevig doorprikken.  
Ervaring: geen echte ervaring vereist. Het vraagt wel wat van je observatie vermogen hoe de bouw en het 
karakter van een dier is... 
 



 

Wat   PRIKVILTEN VAN KERST (B)ENGELTJES 
 
Wanneer:  Dinsdagavond 13 december van 20.15 u tot 22.30 uur en Zaterdag 17 december van 10 
  tot 17 uur  
Prijs:   50 euro alles inbegrepen 
Beschrijving schattige deugnietjes, vrolijke beschermbengeltjes met guitige snoetjes in 
prikvilttechniek en een eenvoudig lijfje en vleugeltjes..; we laten onze fantasie de vrije loop om zo 
enkele lieflijke engeltjes te maken 
Geen specifieke ervaring vereist. 

  
 

Wat   PRIKVILTEN VAN LEUKE KABOUTERWEZENTJES 
 
Wanneer:  Drie donderdagavonden 12 – 19 - 26 januari telkens van 20.15 uur tot 22.30  
Prijs:   50 euro alles inbegrepen 
Beschrijving: We gaan met de prikviltnaald nauwkeurig aan de slag om een aantal karaktervolle leuke 
kabouterwezentjes te creëren 
Geen specifieke ervaring vereist  
 
 

Wat   VIER SEIZOENENWANDKLEED OP VRAAG IN DE LENTE  
Prijs:   80 euro 
Beschrijving: We schilderen met fijne laagjes wol de sfeer van een seizoen en doorlopen zo de 4 
jaargetijden. In een tweede fase gaan we per seizoen meer in detail met het aanbrengen van figuren in wol, 
al dan niet fauna of flora die het tafereel nog meer tot leven kan brengen. 

 
 

WOL VILTEN 
 
Wolvilten is voor velen geen onbekend fenomeen meer. Als één van de oudste technieken om textiel mee te 
vervaardigen is het de laatste tijd geëvolueerd naar een techniek waar je 1001 verschillende 
toepassingsmogelijkheden mee hebt. Kortom je kan er wondermooie dingen mee vervaardigen zowel binnen 
design, functionele objecten, als kleding en sprookjesachtige elementen.    
 
 

  

Wat  Licht ornament of wie wil Transparant WINDLICHT VILTEN 
  Om de gezelligheid met nog een paar extra graden te verhogen tijdens de feestdagen vilten 
  we rond een glazen windlicht met fijne laagjes wol en zijde   

Wanneer: Zaterdag 3 december van 10 tot 17 uur en extra voor de licht ornamenten   

Prijs:  48 euro exclusief materiaal 
Materiaal:  Materiaal apart te verekenen afhankelijk van het werkstuk. Soep, drank en versnaperingen 
  zijn inbegrepen natuurlijk. Allleen zelf je boterhammetjes meebrengen en twee oude  
  handdoeken 
 
 

WAT:   HANDTAS, MAND, KOM of  VAAS   
 
  Allemaal ontwerpen die vertrekken rond een platte mal en achteraf in vorm worden gevilt. 
  We gaan samen aan de slag om prachtige dingen te maken 



Wanneer:  Vrijdag 30 december tijdens de kerstvakantie van 10 tot 17 uur. 

Prijs:  52 euro 
Materiaal: WOL NIET INBEGREPEN, zelf ook twee handdoeken meebrengen, wel lekkers en soep. 
  Boterhammetjes zelf meebrengen  

 
Wat:  SCULPTUREEL VILTEN en SHIBORI Techniek als basis voor diverse  
  Design Objecten 
  Voor zij die weten wat vilten is gaan we aan de slag met diverse technieken uit de  
  “viltwereld” structureel vilten -3D vilten, Shibori vilten om uiteindelijk te komen tot een uniek 
  design object, een wandpaneel, een lichtzuil ….maakt niet uit, we inspireren elkaar. 
Wanneer: Dinsdagavond 31 januari van 20.15 tot 22.30 uur en twee zaterdagen 4 en 18 februari 
  telkens van 10 tot 17 uur  
Prijs:  100 euro (exclusief materiaal) 
Materiaal: materiaal niet inbegrepen,afhankelijk van ontwerp wordt materiaal berekend of kan zelf  
  meegebracht worden. Ook 2 handdoeken meebrengen en bubbelplastiek. versnaperingen, 
  drank en soep zijn voorzien. Op zaterdag zelf boterhammetjes meebrengen 
Ervaring: Enige viltervaring is gewenst!  
 

 

Wat:  PANTOFFELS VILTEN  
   
  Perfect op maat vervaardigde pantoffels, in een kleur en model naar keuze die verkleumde 
  voeten zalig "ver"warmen. 
Wanneer: maandagavond 9 januari  van 20.15u tot 22.30 uur en zaterdag 14 januari van 10 tot 17 uur  
Prijs:  52 euro (EXCLUSIEF materiaal) 
Ervaring Geen ervaring vereist 

 

 
 

Wat:    VILTEN VAN KLEDIJ: EEN VEST OF JASJE!  
      beperkte inschrijvingen... 
  We vilten een unieke korte of halflange jas/vest met al dan niet ook shibori techniek of  
  sculptureel viltwerk in verwerkt. . Dit vergt de nodige tijd en ruimte dus plaatsen zijn zeer  
  beperkt en het is gespreid over drieà vier dagen.  
Wanneer  De tweede week van de kerstvakantie vanaf woensdag 4 tot en met zaterdag 7 januari   
  telkens van 10u tot 17.30 uur 
Prijs:  190 euro (exclusief materiaal) 
Materiaal: mee te brengen: minimum 3 grote handdoeken, minimum 2m bubbelplastiek EN minimum 4 
  meter zeer dun afdekplastiek (verkrijgbaar bij GAMMA of BRICO)  
  Breng mogelijk eigen stukjes leuke bedrukte stof of andere vezels mee. Wol, naaldvlies en 
  zijde is hier te verkrijgen... 
Ervaring: Enige ervaring met vilten is belangrijk.  

 
 

 

Wat:  GROTE GEVILTE KABOUTER   
  We vilten een grote (40 à 50cm) kabouter met lange puntmuts en grote platvoeten.  
Wanneer: Zaterdag 21 januari van 10 tot 16.30 uur en vrijdagavond 27 januari afwerking van 20.15 tot 
  22.30 uur 
Prijs:  62 euro 

Materiaal:  Zelf twee handdoeken meebrengen en 1m bubbelplastiek. Wol e.a. materiaal is inbegrepen. 
  ook de soep e.d. op zaterdag. Wel zelf boterhammetjes meebrengen.  
 



TIJDENS de HERFSTVAKANTIE VOOR DE KINDEREN 
 
 

1. Sfeervolle lichtjes vilten 
Wanneer:  woensdag 2 november   van 10 tot 13 uur.  

Prijs:  25 euro 

Materiaal: Alles inbegrepen ook  

Ervaring: Geen ervaring vereist leeftijd minimum 5 à 6 jaar 
 

 
 

2.  Herfsttafereel  
Dit is een cursus waar we me verschillende technieken aan de slag gaan om de herfst in huis te 

halen.een beetje een verrassing  
Wanneer:  Donderdag 3 november van 10 tot 15 uur  

Prijs:   29 euro alles inbegrepen. Soep en versnaperingen worden voorzien. Voor ‘s  

  middags wel zelf boterhammetjes meebrengen.  

Ervaring:  Geen ervaring vereist. Minimum 7 à 8 jaar 

 
 
 

3. Prikvilten van een wandkleedje 
We schilderen als het ware met fijne laagjes wol en maken zo een mooi tafereeltje dat een 

wandkleed wordt om op te hangen. Dit gebaseerd op iets uit je fantasie of op een bestaande prent.  
Wanneer: Vrijdag 4 november van 9.30 uur tot 13 uur 

Prijs:  28 euro 

Materiaal: Alles inbegrepen. 
Ervaring Geen enkele ervaring vereist. vanaf 6 jaar 

 
 
 
 
 

TIJDENS DE KERSTVAKANTIE 
 
 
1. Winterse sfeer 
We creeren met diverse technieken een aantal mooie dingen om het huis of je kamertje in winterse 

sfeer te brengen 

Wanneer: woensdag 28 december  van 10 tot 15 uur  

Prijs: 29 euro material soep, drank en versnaperingen inbegrepen. Boterhammetjes zelf meet e 
brengen 

Ervaring: geen ervaring vereist 

 
 



ENKELE BELANGRIJKE WETENSWAARDIGHEDEN 
 

Openingstijden 
Van woensdag tot en met zaterdag, iedere dag geopend  

van 10 tot 13 uur en van 14 tot 17 uur. 
maandag en dinsdag gesloten 

Inschrijven 
Het cursusgeld kan overgeschreven worden op rek.nr Argenta BE 17973021697621 onder vermelding van 
de te volgen cursus(sen).  Of men kan ook ter plaatse per bankcontact of cash betalen. Geef ons telefonisch 
ook een seintje zodat we je inschrijving kunnen registreren en een beeld krijgen van het aantal 
geïnteresseerden. Ook per mail kan dit: ann.galland@outlook.com Vermeld alsjeblieft de juiste naam van de 
cursist of andere cursisten voor wie je betaalt (kind of vriendin) op het bankafschrift, dan kunnen we het 
gemakkelijker terugvinden.   
Als je je opgeeft voor één van de cursussen reken je op ons, zo rekenen wij op jou!  Op het laatste moment 
afzeggen of niet naar de afgesproken cursus komen, brengt ons in moeilijkheden, wij zien ons genoodzaakt 
in dat geval 50% van het cursusgeld aan te rekenen. Laat  alsjeblieft tijdig van je horen indien je belet zou 
zijn. Dan kunnen wij iemand anders verwittigen.  Cursusgeld wordt niet teruggegeven, je kan er wel iets 
anders mee doen of volgen. 
 

Meer weten? Bel Ann Galland: 0486/53.83.26 
Argenta bank: BE 17973021697621 


