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Zinderende zomer! 

door: Godelieve van den Hengel 

 

De zomervakantie komt in zicht! Eindelijk weer tijd om te ontspannen en even tot rust te 
komen. Kom los van de dagelijkse routine en gun jezelf of een ander eens wat wellness en 
geniet van de mooiste kleuren en geuren van natuurlijke materialen. 
De Parade tegenover Paleis Soestdijk is onderdeel van het prachtige landgoed Soestdijk en 
daar vind je ons atelier. Wil je een fraaie schelpenkrans maken of een bloemarrangement in 
de stijl van de oude meesters? Meld je dan snel aan voor één van deze workshops via onze 
website (www.florinabloemenworkshops.nl). Heb je wat te vieren? Informeer dan 
vrijblijvend naar de mogelijkheden voor een workshop op maat. In samenwerking met het 
Paradetaartje kunnen we ook taart, drankjes en borrelhapjes verzorgen. 
 
 
 

 

 

 
 

Oude meesters 
Laat je inspireren door de schilderijen van de oude 
meesters en maak een royale weelderige schikking 
met de allermooiste zomerbloemen. 
Zaterdag 17 augustus 15.00 - 16.30 uur 
€69,50 p.p. inclusief hapjes en drankjes verzorgd door 
het Paradetaartje. 

Schelpenkrans 
Kom een fraaie schelpenkrans maken met de mooiste 
schatten uit de zee.  
Donderdag 18 juli 20.00 - 21.30 uur 
€27,50 p.p. inclusief koffie/thee en wat lekkers. 
 

http://www.florinabloemenworkshops.nl/
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Ook voor kinderfeestjes kun je bij ons terecht! Informeer vrijblijvend naar de 
mogelijkheden. 
 
 
 

    
 

 

 

 
 
 
Zondag 14 juli staan we bij de Trotsmarkt in Baarn bij kasteel Groeneveld. Ter kennismaking 
mogen kinderen daar een gratis mini-workshop volgen zolang de voorraad strekt. 
 
Op 2, 16 en 30 augustus staan we op de ambachtelijke markt in Lage Vuursche.   
 
 
De workshops schelpenkrans en oude meesters vinden plaats in ons atelier in de Parade, bij 
Paleis Soestdijk, aan de Amsterdamsestraatweg 16F, 3743 AB Baarn 
   

 

 

U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar  
contact@florinabloemenworkshops.nl.  
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