Cursusaanbod
2021 / 2022

CURSUSDATA
2021 dinsdagen

14, 21 en 28 september / 5, 12 en 26 oktober
2, 9, 16, 23 en 30 november

2021 donderdagen

16, 23 en 30 september / 7, 14 en 28 oktober
4, 11, 18 en 25 november

Rood met Witte
Stippen

2022 dinsdagen

Beeklaan 303 2562AH Den Haag
070 3463948
woensdag t/m vrijdag van 11.00 tot 17.00
zaterdag van 10.00 tot 17.00

2022 donderdagen

www.roodmetwittestippen.nl
volg ons ook op
Facebook en Instagram

11, 18 en 25 januari / 1, 8, 15 en 22 februari
8, 15, 22 en 29 maart / 5, 12 en 19 april
10, 17, 24 en 31 mei / 7, 14, 21 en 28 juni

13, 20 en 27 januari / 3, 10, 17 en 24 februari
10, 17, 24 en 31 maart / 7, 14 en 21 april
12 en 19 mei / 2, 9, 16, 23 en 30 juni

Cursusavond

Leuk idee:
Geef eens een cursus-kadobon !
Cursussen op Maat
Informeer ook naar de mogelijkheden voor een
cursus in het kader van “een gezellig
vriendinnenuitje” of bijv. teambuilding. Prijzen
en tijden in overleg.

KINDERPARTIJTJE

In overleg. Maximaal 10 kinderen

PETIT AMSTERDAM

Met veel plezier heb ik een aantal cursussen
gevolgd bij Ineke Gray en heb ik toestemming
gekregen om haar prachtige lijsjespop op te
nemen in ons cursusaanbod. Deze cursus wordt
gegeven op een zondag en duurt van 9.00 tot
17.00. Er is plaats voor max 8 personen. De
cursus kost 125 euro inclusief materiaal, koffie,
thee, lekkers en een heerlijke lunch. Data:
keuze uit 14 november, 23 januari of 20 maart.
Bij veel belangstelling kunnen extra zondagen
worden ingepland.

Facebook: Rood met Witte Stippen
Instagram: rood_met_witte_stippen

De cursussen zijn op dinsdag- en donderdagavond van
20.00 tot 22.00 uur. Per avond is er plaats voor 8
personen. Sommige cursussen zijn voor gevorderden.
Je moet er rekening mee houden dat er soms ook
thuis wat gedaan moet worden.
Alle cursussen zijn incl. materialen, koffie, thee en
wat lekkers.
Inschrijvingen in de winkel, via telefoon of mail.
Tijdens de schoolvakanties en in de maand december
worden er geen cursussen gegeven.
Je kunt kiezen uit cursussen Zonnekindpoppen,
Wolkleden, het Jaar rond (seizoenentafel),
EduKaatjes en diverse Speeldozen. Als je een keuze
hebt gemaakt kies je vervolgens uit de beschikbare
cursusdata op welke dinsdag- of donderdagavond(en)
je de cursus wilt gaan doen. Achter elke cursus staat
een aantal avonden. De prijs van de cursus is
berekend op grond van de materialen en het aantal
avonden dat er voor de cursus nodig is. Mocht je
meer avonden begeleid willen worden komt er 10 euro
per cursusavond bij. Geef wel bijtijds door welke
data je wel/niet komt.
Ook is er 4 keer per jaar een cursus Transparanten
(als raamhanger of voor in een silhouetlamp).
Informeer naar de data.
Voorbeelden van de cursussen zijn te vinden op onze
Facebook-pagina, Instagram en in de winkel.
Losse cursusavond
Bij een losse cursusavond kun je bijvoorbeeld een
pakketje af komen maken of met een eigen idee aan
de slag gaan. Een losse cursusavond kost 10,00 euro
inclusief hulp, koffie, thee en iets lekkers. Exclusief
materialen en eventuele patronen.

Cursussen Zonnekindpoppen
Lappenpop (lap of ster)
Wiegepopje
Doekepop
Knuffelpopje I
Knuffelpopje II
Kleine Lijs
Lijs
Kleine Ledematenpop
Ledematenpop
Babypop
Peuterpop
Kleuterpop
Kabouter
Vertelpop

2 avonden
2 avonden
3 avonden
3 avonden
3 avonden
3 avonden
4 avonden
3 avonden
4 avonden
4 avonden
4 avonden
5 avonden
3 avonden
3 avonden

euro 25,00
euro 27,50
euro 40,00
euro 40,00
euro 40,00
euro 45,00
euro 55,00
euro 45,00
euro 55,00
euro 75,00
euro 80,00
euro 100,00
euro 45,00
euro 40,00

Zeemeermin speelpop
Konijnenkind
Hertenkind
Ollie peutervriendje

4 avonden
3 avonden
3 avonden
4 avonden

euro
euro
euro
euro

(bv. Indiaan, Sint, Piet, Kabouter)

55,00
45,00
45,00
65.00

WINTER
Koning Winter en Olle
(wol)
Winterfeetje
Sneeuwklokje

euro 40,00

3 avonden
2 avonden
2 avonden
1 avond

euro
euro
euro
euro

3 avonden
2 avonden

euro 45,00
euro 17,50

Tandenfeetje
2 avonden
Verjaardagskroon
(vilt of sprookjeswol
3 avonden
Stekerpopjes Grimms-ring 2 avonden
(4 stuks met boekje)

euro 22,50

ZOMER
Zeemeermin
Bloemenkinderen

42,50
25,00
17,50
12,50

DIVERSEN

euro 45,00
euro 30,00

4 keer per jaar (informeer naar de data!) euro 30,00
3 avonden

euro 40,00

2 avonden
2 avonden
2 avonden
1 avond
3 avonden

euro
euro
euro
euro
euro

SINTERKLAAS
Sint en Piet viltpopjes
3 avonden
Sint en Piet sprookjeswol 3 avonden
VertelSint of VertelPiet 3 avonden
KERST
Santa Lucia
Kerstengel
Mobile Kerstfeetjes
Kerstgroep
1. Jozef, Maria, kind
2. 3 Koningen
3. 3 Herders
4. Os, ezel en engel
5. 2 Schapen en 1 kameel

3 avonden

Cursus TRANSPARANTEN

Het Jaar Rond
HERFST
3 Kabouterkinderen
op stronk
Roodkapje
Heksje
Paddenstoelkindje
Klein paddenstoelkindje
Lampion-kindje

Lentefee met
bloemenkind (wol)
Lentefee (goede fee)
Lentefee (wol)
Bloemenkinderen
Klein kindje bij
Bloemenkind

17,50
17,50
17,50
12,50
35,00

euro 35,00
euro 40,00
euro 40,00

2 avonden
2 avonden
3 avonden

euro 30,00
euro 22,50
euro 30,00

3 avonden
3 avonden
3 avonden
3 avonden
3 avonden

euro
euro
euro
euro
euro

40,00
40,00
40,00
40,00
40,00

Cursussen Wolkleden
Omdat we werken met hand-geverfde wol moet je je
voor deze cursus minimaal 2 weken van tevoren
opgeven. Kosten: euro 75,00 voor 3 avonden.

EduKaatjes (keuze uit) 3 avonden

euro 45,00
Van rups tot vlinder / Van dril tot kikker /
Van ei tot kuiken / Van duivelsei tot vliegenzwam /
Van ei tot lieveheersbeestje

Speeldozen

Paddenstoelhuis
Goede Fee
Roodkapje
Droomroosje
Uil, konijn, eekhoorn
hertje of vosje

3 avonden
3 avonden
3 avonden
3 avonden
3 avonden

euro 40,00
euro 45,00
euro 45,00
euro 45,00
euro 40,00

Likmevestje

Kindervestje versieren met sprookjeswol
(vestje zelf meenemen) 1 avond
euro 20,00

De cursusdata vindt u op de achterkant
3 avonden

euro 40,00

2 avonden
2 avonden

euro 17,50
euro 17,50

LENTE
3 Wortelkinderen
3 avonden
op stronk (wol of flanel)
Moeder Aarde met
3 avonden
Wortelkind (wol)

euro 40,00
euro 40,00

De cursusdata zijn onder voorbehoud van
wijzigingen in het Corona-beleid.
Voor deelname aan de cursussen hanteren en
volgen wij de richtlijnen van de overheid.

