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Lichtjes in het donker 

door:  Godelieve van den Hengel-Spijker 

 

 

De dagen worden korter en hier en daar zie je de kerstlichtjes al weer aan gaan. 
De kinderen verheugen zich op Sinterklaas, gezelligheid en cadeautjes. Een 
gezellige tijd met veel drukte en activiteiten. Begin december begint ook de 
adventstijd, de periode naar kerst waarbij er steeds meer lichtjes aan gaan. 

 

kerstworkshops 

 
 
Kerstactie 
In samenwerking met de Felini Foundation gaan we na twee succesvolle jaren 
dit jaar voor de derde keer een kerstactie organiseren in Amersfoort. In een 
periode van twee weken gaan leerlingen van maar liefst 6 basisscholen uit 
verschillende wijken kerststukjes maken voor ouderen in hun wijk. Leerzaam 
voor de kinderen en door ouderen zeer gewaardeerd!  
 
 

Met deze deurkrans kom je alvast in de feeststemming. 

Je ziet hem iedere keer als je thuis komt. Daar wordt je 

toch helemaal blij van? Ook de mensen in de straat 

zullen het zeker waarderen. Je kan hem maken op 

vrijdagavond 22 november en als je geen tijd hebt kan 

je deze krans natuurlijk ook bestellen. Wil je eens wat 

anders dan de traditionele krans? Kom dan een festoen 

maken. Meer informatie over deze workshops vind je in 

de bijlage.  
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Open atelier 
Tijdens de open atelier dagen op vrijdag 13 en vrijdag 20 december is er 
gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie of thee een kerststuk uit 
te zoeken of te bestellen en even een kijkje te komen nemen. Leuk om te 
combineren met een heerlijke boswandeling en een diner bij pop-up restaurant 
de Maaltuin die tijdelijk onze buren zijn! 
 
Kerstspecial 
Er staan twee feestelijke specials op het programma. Een workshop 
Kerstbloementaart op 21 december (meer informatie lees je in de bijlage). En 
een gezellige oudejaars workshop Vuurwerk boeket op 31 december van  
13.30 -15.30 uur waarbij je de bloemen als vuurwerk uit de vaas laat komen! 
Deze workshop kost  €45,00 p.p. inclusief vaas. 
 

 
 
Wil je je aanmelden voor een workshop of een bestelling plaatsen, stuur dan 
een e-mail naar contact@florinabloemenworkshops.nl of een whatsapp naar  
06 23305478. Actuele workshop informatie vind je op FB en Instagram. 
 
Ons atelier is gevestigd op Landgoed Soestdijk, in de Parade, tegenover Paleis 
Soestdijk, aan de Amsterdamsestraatweg 16F, 3743 AB Baarn. 
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