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CURSUSPROGRAMMA  
Najaar- winter- voorjaar  

2019 - 2020 
 

Lieve Mensen, 
Bijgevoegd het nieuwe najaar en winter programma waarbij op een rijtje ook de beurzen en 

evenementen staan waar we aan deelnemen en waarop jullie van harte uitgenodigd zijn!  
 

Geschenkenbeurs Steinerschool Sterrendaalders Lier 
Mallekotstraat 43, 2500 Lier 

Zaterdag 16 november : 17 uur tot 22 uur 
Zondag 17 November: 11 uur  tot 17 uur 

 

Geschenkenbeurs Lohrangrin Wilrijk 
Boomsesteenweg 94, 2610 Wilrijk 

Vrijdagavond 22 November: 19.00 uur tot 22.00 uur 
Zaterdag 23 November: 11 uur tot 19.00 uur 

 

Geschenkenbeurs Licht in Donker Steinerschool Antwerpen 
Volkstraat 40, 2000 Antwerpen 

Zaterdag 30 november: 12uur tot 18 uur 
Zondag 1 december: 12 tot 16.00 uur 

 

KERSTHAPPENING 
Berkenrodelei 74, 2660 Hoboken 

Vrijdag 13 december van 20uur tot 23 uur 
Zaterdag 14 december van 11 uur tot 17 uur 

Zondag 15 december van 11 tot 17 uur 

mailto:info@anngalland.be


ZONNEKINDPOPPEN 
 
Zonnekindpoppen zijn poppen die passen bij de verschillende leeftijdsfasen van het kind. Ze worden met 
de hand gemaakt van natuurlijke materialen zoals: katoen, badstof, velours, tricot & zijde. De vulling 
bestaat uit gewassen & gekaarde schapenwol. Deze poppen zijn echte speelpoppen. Het zijn kameraden 
voor je kinderen die ze jarenlang zullen vertroetelen en overal mee naar toe zullen nemen. De volledige 
waaier van zonnekindpoppen wordt onderverdeeld in verschillende lessenreeksen, die onafhankelijk van 
elkaar kunnen gevolgd worden.   

 

DE ECHTE (ZANDPOP) BABY                                            - 
Dit is een pop die de grootte en stevigheid heeft van een echte boreling. Zij is vervaardigd uit tricot, wol 
en fijn gezuiverd zand en is een echte speelbaby. Ze kan daadwerkelijk de eerste babykleedjes aan en valt 
bij kinderen enorm in de smaak omdat ze hierover ook echt kunnen moederen of vaderen.  
Wanneer drie mogelijke cursus reeksen: 
1) Vijf maandagavonden 6, 13, 20, 27 januari &  3 februari telkens van 20.15 uur tot 22.30 uur 
2) Vijf dinsdagavonden 11, 18 februari en 3, 10, 17 maart telkens van 20.15 uur tot 22.30 uur 
3) Vijf woensdagvoormiddagen 22. 29 april en 6, 13, 27 mei telkens vanaf 9.30 u tot 11.45 uur 

 
Kostprijs: 102 euro, materiaal inbegrepen 
 
 

POP MET EXPLICIETE GELAATSTREKKEN  
Deze speelpop is vervaardigd uit tricot en wol met makkelijk beweegbare armen en benen. Het bijzondere 
aan deze pop is dat zij in tegenstelling tot de andere poppen reeks, een zeer nadrukkelijk uitgewerkte 
gelaatsuitdrukking heeft die in basis wordt gemaakt met de prikviltnaald. Een manier van poppen maken 
die wat afwijkt van de klassieke Waldorf pop maar die momenteel heel erg in trek is. De grootte van de 
pop is ongeveer 45 cm . Er kruipt behoorlijk wat tijd in het vervaardigen van het hoofdje vandaar dat we 
hiervoor een volledige zaterdag aan de slag gaan.  
Wanneer twee mogelijke cursusreeksen:  

1) Zaterdag 11 januari van 10 tot 16.30uur en donderdagavond 9, 16, 23, 30  januari telkens van 
20.15 tot 22.30 uur. 

2) Zaterdag 25 april van 10 tot 16.30 uur en woensdagavond 22,29, april & 6 en 13 mei telkens van 
20.15 uur tot 22.30 uur 

Kostprijs: 102 euro, materiaal inbegrepen 

 
 NOORTJE: Een grote speelpop  
Deze pop is een speelpop vervaardigd uit tricot met makkelijk beweegbare armen en benen, ideaal om de 
nabootsingsfase van het kind tot uiting te laten komen. Geen ervaring vereist, wel wat huiswerk.. 
Wanneer twee mogelijke cursusreeksen:  

1.) Vier woensdagvoormiddagen 6, 13, 20, 27 november telkens van 9.15 uur tot 11.30 uur 
2.) Vier Woensdagavonden  8, 15, 22, 29 januari telkens van 20.15 uur tot 22.30 uur 

Kostprijs: 92 euro materiaal inbegrepen. 

 
 
 



CATOOTJE 

Een schattig speelpopje vervaardigd uit wol en tricot, met beweegbare armen en benen zoals Noortje. 
Alleen is deze pop behoorlijk kleiner, ongeveer 30 cm en haar poepje is wat verzwaard waardoor ze ook 
gezellig kan zitten. Geen ervaring vereist wel wat huiswerk in de vorm van naai en stikwerk  
Wanneer twee mogelijke cursusreeksen:  

1.) Vier woensdagvoormiddagen 6, 13, 20, 27 november telkens van 9.15 uur tot 11.30 uur 
2.) Vier Woensdagavonden  8, 15, 22, 29 januari telkens van 20.15 uur tot 22.30 uur 

Kostprijs: 84 euro materiaal inbegrepen 
 

 

Bartje/loesje/Lijs 4 lessen 
Je hebt de keuze uit het maken van één van de drie poppen maar je krijgt de patronen van alle 3 modellen. 
Zo kan je mogelijk op hetzelfde moment thuis een andere pop maken en meebrengen ter opvolging 
Bartje of Loesje: zijn poppen met zacht opgevulde armen en benen, korte haartjes en een vast pakje aan. 
Een ideale knuffelpop voor de peuter  
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 drie jaar. 
Wanneer:  

1.) Vier woensdagvoormiddagen 6, 13, 20, 27 november telkens van 9.15 uur tot 11.30 uur 
2.) Vier woensdagavonden 11, 18, 25 maart en 1 april telkens van 20.15uur tot 22.30 uur 

Kostprijs:  84 euro materiaal inbegrepen:  

 
KABOUTERCURSUS 
We maken een grote (ca. 35 cm.) "huiskabouter" en een kleinere (ca. 16 cm.) "troostkabouter". De 
huiskabouter heeft een karaktergezichtje uitgewerkt in tricot en is gehuld in een zacht nicky velours pak 
met een lange muts en zo je wil ook baard.. Hij heeft een heel ‘eigen taak’. Hij 'zorgt' én is een rustpunt 
in een huiskamer, kinderkamer of klaslokaal en kan, vooral voor kinderen, een magische rol gaan 
vervullen. Het is dus niet echt een  speelkabouter.   
De troostkabouter anderzijds is klein en kan als het ware in een (boeken)tas of mee naar bed genomen 
worden. Hij heeft de taak je te helpen en kan een heel innig vriendje worden zowel voor jong als oud.  
Wanneer: 5 dinsdagavonden : 5, 12, 19, 26 november en 3 december telkens van 20.15 tot 22.30 uur. 
 Kostprijs: 90  euro alles inbegrepen 

 

KERSTKRANS: 
Een originele krans om op tafel te zetten tijdens de adventtijd of op te hangen … 
We gaan samen aan de slag om een bestaande krans te versieren 
Wanneer; woensdagavond 11 en 18 december van 20.15u tot 22.30 uur 
Kostprijs: 50 euro materiaal inbegrepen 
 
 
 

Combinatie’ WOLWIKKEL- prikvilt of natvilttechnieken 
Door een combinatie van technieken, kan je van gekleurde gekaarde wol allerlei driedimensionale figuren 
en/of decoratieve elementen maken die zowel de seizoentafel als het huis kunnen opfleuren.  



 

Koning Winter:  
Wolwikkelen, prikvilten natvilten en naaien  komt allemaal aan bod om dit tafereel tot leven te roepen. We 
vervaardigen koning Winter met een tricot hoofdje en wikkelen zijn lijfje en kleed. Daarnaast zijn er ook 
dienaars die hem flankeren en het geheel nog sprookjesachtiger maken.  
Wanneer: Dinsdagavond 14 januari van 20.15 tot 22.30 uur en zaterdag 18 januari van 10uur tot 17.00 uur 
Kostprijs: 59 euro alles inbegrepen 
 

Moeder Aarde: 
 Ook hier werken we met een combinatie van technieken zoals natvilten, droogvilten naaien van de tricot 
hoofdjes en wikkelen. Moeder aarde is gehuld in een wijd aardekleed waaruit enkele wortelkindjes 
voorzichtig tevoorschijn komen. Zij is ongeveer 20 cm hoog. 
Wanneer: dinsdagavond 4 februari van 20.15 uur tot 22.30 uur en zaterdag 8 februari van 10 tot 17.30 uur 
Kostprijs: 59 euro alles inbegrepen   
 

LenteFee en bloemenkindjes: 
We wikkelen, vilten,prikvilten en naaien om een feeëriek lentetafereel te verkrijgen. Haar hoofdje bestaat 
uit tricot zoals de bloemenkindjes die haar omhullen en ze draagt een tere zijden mantel die voor een deel 
is gevilt.  Hoogte is ongeveer 25 cm 
Wanneer: maandagavond 23 maart van 20.15 uur tot 22.30 uur en zaterdag 28 maart van 10 tot 17 uur 
Kostprijs 59 euro alles inbegrepen 
 

Sprookjesmobiel 
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 opgehangen worden. Een redelijk eenvoudige techniek die echter feeërieke resultaten 
geeft .  
Wanneer?: twee mogelijke cursusdagen: 

1) Zaterdag 15 februari van 10 tot 17 uur 
2) Zaterdag 4 april van 10 tot 17 uur 

Kostprijs: 52 euro materiaal inbegrepen 
 
 

NAAIEN MET (100% wol) VILT of andere MATERIALEN 
 
Voor deze cursussen is geen speciale naaivaardigheid vereist, wel moet je graag klein knip en prutswerk 
doen omdat deze figuurtjes naast bijv. wolwikkelen soms uit vrij kleine patroondeeltjes verwerkt vilt 
bestaan… deze cursussen gaan meestal ook gepaard met behoorlijk wat huiswerk.   

Bloembol muziekmobiel: 
We maken een hoofdje uit tricot met daaraan verbonden een bol lijfje in Nicky velours waarin een 
muziekdoosje is bevestigd. Bij de afwerking laten we ons inspireren door een bloem naar keuze: een iris, 
roos, sneeuwklokje, appel, bessenpopje.. Een uniek idee om bij de geboorte te schenken. Ideaal om boven 
een wiegje of kinderbedje te hangen of als koesterpopje mee te nemen. 
Wanneer: drie dinsdagavonden op 5, 12, 19  mei 2020 telkens van 20.15uur tot 22.30 uur 
Kostprijs: 49 euro 



 

Sprookje Goudhaartje en de drie beren  
We naaien met tricot en vilt en wikkelen  om een mooi sprookjestafereel te krijgen met goudhaartje en de 
beren. 
Wanneer: 4 donderdagavonden 5, 12, 19, 26 maart telkens van 20.15uur tot 22.30 uur 
Kostprijs: 52 euro 

Sprookje Broertje en zusje 
Het sprookje broertje en zusje, waar broertje wordt omgetoverd in een hertje brengen we al naaiend en 
wikkelend tot leven uit vilt en wol en tricot. 
Wanneer: op 4 maandagavonden 4, 11, 18, 25 mei  telkens van 20.15 uur tot 22.30 uur 
Kostprijs: 52 euro  alles inbegrepen 
 

 

Niels op de gans: 
We naaien en stikken een mooie grote witte gans. Hierop zit Nielsje vervaardigd uit een tricot hoofdje met 
kleertjes uit stof en vilt. Het geheel is bestemd om op te hangen zodanig dat de gans ook echt kan 
rondwiegen/vliegen.. 
Wanneer: donderdagavond 28 mei en 4 juni telkens van 20.15 uur tot 22.30 uur en zaterdag 30 mei van 
10 tot 17.000 uur 
Kostprijs: 58 euro alles inbegrepen. 
 
 
 

PRIKVILTEN 
 

Allerlei dieren:  
Op basis van een aantal voorbeelden of een prent maak je een keuze en gaan we aan de slag met wikkel 
en prikvilt techniek om een dier te maken dat dusdanig stevig is geprikt dat er ook echt mee gespeeld kan 
worden.  
Wanneer: 1.)Vier woensdagavonden 5, 12, 19, februari en 4 maart telkens van 20.15 uur tot 22.30 u 

2.)vier donderdagavonden 23 , 30 april en 7, 14 mei telkens van 20.15 tot 22.30 uur 
Kostprijs: 54 euro materiaal inbegrepen 

 

Wandkleed:  
Een mooi decoratief wandkleed, waar we leren hoe in een voornamelijk plat vlak de viltnaald kan gebruikt 
worden. Figuurtjes worden mogelijk ook gewikkeld en met de viltnaald vastgehecht. 
Wanneer: 4 mogelijkheden 

1.) Zaterdag 9 november van 10 tot 16.30 uur 
2.) woensdagvoormiddag 4, 11, december telkens van 9.30 uur tot 13 uur 
3.) Drie vrijdag voormiddagen 10, 17, 24 januari van 9.30 uur tot 12.00 uur  
4.) Zaterdag 14 maart van 10 tot 16.30 uur 
5.) Zaterdag 6 juni van 10 tot 17 uur 

Kostprijs: 50 euro 
 



(leuke kerst)Kabouters prikvilten 
We gaan met de prikviltnaald nauwkeurig aan de slag om een aantal karaktervolle leuke kabouterwezentjes 
te creëren.. hier is geen ervaring voor vereist.  
Wanneer: maandagavond 16 december van 20.15 tot 22.30 uur en zaterdag 21 december van 10 tot 17 u 
Kostprijs: 52 euro alles inbegrepen 
 
 

WOL VILTEN 
 
Wolvilten is de alleroudste manier van textiel vervaardigen: Met de warmte van je handen, wol, water en 
zeep kunnen er zowel in het platte vlak als rondom een malle, allerlei (driedimensionale) figuren en :  
  

Sfeerlampen of lichtornamenten of handtas of schaal 
Wanneer: zaterdag 7 december van 10 tot 17 uur 
Kostprijs: 55 euro materiaal niet inbegrepen  
 

Vilten van originele kussens of handtas : 
Mooie design kussens of handtas met unieke kleurcombinaties en/of drie dimensionele effecten en 
structuren. Naar eigen wens creëren we enerzijds de kussen hoes en anderzijds de aparte 3D structuren 
die we al dan niet achteraf hierop vasthechten.  
Wanneer: op 2 vrijdagen tijdens de kerstvakantie 27 december en 3 januari van 10 tot 17 uur 
Kostprijs : 56 euro materiaal NIET inbegrepen  
 

Sjaal vilten  
Een originele sjaal uit wol al dan niet gecombineerd met andere (zijde) stoffen en vezels. 
Wanneer: Zaterdag 28 december van 10 tot 17 uur kostprijs 40 euro materiaal NIET inbegrepen.  
Indien jullie zijde stof thuis hebben breng gerust mee… 
 
 

WETENSWAARDIGHEDEN 
Inschrijven 
 

Het cursusgeld kan overgeschreven worden op rek.nr Argenta BE 17973021697621 
onder vermelding van de te volgen cursus(sen). 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: info@anngalland.be .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. Je kunt 
natuurlijk ook tijdens de openingsuren inschrijven en betalen.  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 
Wil je langskomen dan ben je van harte welkom van: 

Woensdag tot en met zaterdag van 10 tot 13 uur en van 14 tot 17uur 
Of na een telefonisch seintje op een ander moment. 

 
  

Tijdens de HERFSTVAKANTIE voor kinderen 
 

1) Kastanjes,  baby in een bolster.. vanaf 9 jaar: naaien, wikkelen, vilten 

Op dinsdag 29 oktober r: van 10 tot  16uur.  Kostprijs per 34 euro 

2) Wandkleed prikvilten : 

 Op woensdag 30 oktober van 9.30 uur tot 14 uur kostprijs 30 euro 

3) Mooi sfeerlicht vilten  
Op donderdag 31 oktober van 10 tot 15.30 uur  kostprijs 35 euro 

 

Tijdens de KERSTVAKANTIE voor Kinderen 
 

1) Handpoppen vilten: Op maandag 30 december van 10.00 uur tot 16 uur 

kostprijs 38 euro 

2) Engeltjes wikkelen: Dinsdag 31 december van 9.30 tot 13uur kostprijs: 20 euro 

 
Tijdens de Paasvakantie voor kinderen 

1.) Sprookjesmobiel: (vanaf 8 jaar) 

we wikkelen een mooi, eenvoudig sprookjestafereel om op te hangen 

wanneer: woensdag 8 april van 10 tot 16 uur kostprijs 30 euro 
 

2.) Prikvilten van vogeltjes in een lentekrans: (vanaf 9 jaar) 

we prikvilten een mooi vogeltafereel voor in een lentekrans op tafel of om op te 
hangen. Wanneer; donderdag 9 april van 10 tot 15.30 uur kostprijs 30 euro 
 

3.) Naaien van een tricot popje in een wiegje: (vanaf 10 jaar) gespreid over 2 

dagen en met wat huiswerk 
We naaien de eerste dag een heus popje uit tricot met beweegbare armpjes en 
beentjes. Nadien maken we in vilt een wiegje dat er bij past.  
Wanneer: vrijdag 10 en 17 april van 10 tot 16 uur kostprijs 45 euro 
  
Alle materiaal is telkens in de cursus inbegrepen. Wanneer je een hele dag komt, 
boterhammetjes meebrengen, soep en drank en versnaperingen daar zorgen wij voor.  

 



 
 
 
 
 


