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Heerlijke herfst! 

door:  Godelieve van den Hengel 

 

 

Herfstkrans 

 
 
 
Grootouderdag 
Van 1 tot en met 8 oktober is het de Week tegen Eenzaamheid. Door het hele 
land is er dan extra aandacht voor het thema eenzaamheid. In veel plaatsen zijn 
er speciale activiteiten waaronder Deventer. Daar zijn tijdens Grootouderdag op 
5 oktober theatervoorstellingen, lezingen en workshops. Ook is er een 
workshop feestelijke corsages maken en die wordt verzorgt door Florina 
bloemenworkshops! 
 
 
 
 

Het is oogsttijd en dat betekent dat er weer volop fraai 
gekleurde bessen en bramen zijn. Maar ook diverse 
noten, zaden, druiven, appels, peren en allerlei 
sierfruit. En niet te vergeten prachtige snijbloemen 
zoals bijvoorbeeld Hortensia, Chrysant en Sedum.  
Mooi voor boeketten maar het is ook erg leuk om een 
herfstkrans te maken. Het kan in ons atelier en voor het 
eerst ook op een heel speciaal plekje, namelijk in de 
oude boomgaard van Paleis Soestdijk! Open voor 
details de bijlage. 
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Martinus verbindt 
Zondag 6 oktober 2019 vindt de 4de editie van Martinus Verbindt plaats in 
Hoogland. Dit jaar staat in het teken van TALENT. Florina bloemenworkshops is 
aanwezig en bezoekers mogen tegen betaling van €5,00 een klein boeketje 
maken of een bloemstukje. Ontdek je talent! 
 
Wilde Kerstkrans 
Op 8 december staat er een leuke samenwerking met Elsje Bruijnesteijn op het 
programma. Elsje Bruijnesteijn is bekend van het boek ‘Liever Lokaal’ 
 waar ze de teksten voor schreef. Dit boek werd het ‘Gouden Kookboek’ van 
2015. Samen met max. 8 deelnemers gaan we het bos in op zoek naar eetbare 
planten. Elsje kan van alles vertellen over bijzondere wilde delicatessen uit de 
natuur. 
De oogst nemen we mee naar het atelier en bevestigen we op een krans.  Zo 
wordt het een culinaire krans die er ook nog leuk uit ziet! Kijk voor alle details in 
de bijlage. 
   
Heeft u iets te vieren met vrienden, familie of collega’s? Informeer dan 
vrijblijvend naar de mogelijkheden voor een gezellige workshop. Dit kan op 
locatie of in ons atelier waar plaats is voor maximaal 8 deelnemers. U kunt een 
e-mail sturen naar contact@florinabloemenworkshops.nl 
 
Ons atelier is gevestigd op Landgoed Soestdijk, in de Parade, tegenover Paleis 
Soestdijk, aan de Amsterdamsestraatweg 16F, 3743 AB BAARN 
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