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Het is lente! 

door:  Godelieve van den Hengel 

 

De lente is begonnen en dat hoor je! Als je in de prachtige omgeving van Paleis Soestdijk 

loopt hoor en zie je dat de vogels al druk bezig zijn met het maken van hun nesten. De 

blaadjes aan de bomen lopen uit en overal komen vrolijke bloemen te voorschijn. 

 

Paasworkshops 

Recent hebben we onze intrek genomen in een wat groter atelier. Daar is de afgelopen tijd 

flink geklust en inmiddels zijn we weer zover dat er gezellige paasworkshops georganiseerd 

kunnen gaan worden.  

 

Kransen binden, een tafelstuk maken of een bloemenmand opsteken, er is weer van alles te 

doen in ons atelier in de Parade bij Paleis Soestdijk. Een overzicht van deze workshops vindt 

u op www.florinabloemenworkshops.nl. Er zijn al diverse aanmeldingen binnen maar er zijn 

nog plaatsen beschikbaar. Dus wil je nog mee doen meld je dan aan via 

contact@florinabloemenworkshops.nl.   
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Moederdag 

In de maand mei staan er ook weer diverse workshops op het programma, deze staan 

binnenkort op de website. Met als hoogte punt natuurlijk Moederdag! De Moederdag 

workshop belooft heel speciaal te worden. 

De avond voor Moederdag op zaterdag 11 mei maak je een prachtig pluk boeket volgens de 

laatste trends en tegelijkertijd kun je genieten van een drankje en diverse heerlijke 

borrelhapjes gemaakt door Ilona van het Paradetaartje. Deze speciale workshop begint om  

19.30 uur. U bent welkom vanaf 19.00 uur en we eindigen om 21.30 uur. De kosten van 

deze speciale workshop bedragen  € 59,50 p.p. inclusief materiaal, trendy vaas, Home Made 

borrel hapjes en drankjes. 

 

Ook op zondag 12 mei, Moederdag  maken we zo’n mooi pluk boeket met de mooiste 
geselecteerde bloemen en geniet je bovendien van een heerlijke High Tea, eveneens  
verzorgt door Ilona van het Paradetaartje. 
Vanaf 14.00 uur ben je van harte welkom, we beginnen om 14.30 uur en eindigen om 
17.00 uur. 
Deze speciale workshop kost € 69,50 p.p. inclusief materiaal, trendy vaas en een heerlijke 

High Tea met Home Made lekkernijen.  

Dus wil je je moeder of schoonmoeder eens goed verwennen reserveer dan snel een 

plaatsje voor haar of kom gezellig samen!  

Reserveer je voor 1 mei met z’n tweeën dan ontvang je € 5,00 korting per persoon. 
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