Genieten van groen
door: Godelieve van den Hengel

Het is momenteel puur genieten van het frisse groen op landgoed Soestdijk. Na een
heerlijke wandeling in het Baarnse Bos kun je in ons atelier in de Parade, onder het genot
van een kopje koffie of thee, deelnemen aan een inspirerende bloemenworkshop.
Heb je wat te vieren en kom je met 5 tot 8 personen, dan krijg je een workshop op maat en
alleen voor jullie! Een originele manier om je vriendinnen of familieleden eens te verrassen
op deze bijzondere historische plek. Bij mooi weer kunnen we eventueel ook nog naar
buiten! Lijkt het je leuk en krijg je er al zin in? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.
Ook voor kinderfeestjes kun je bij ons terecht!
De maand juni wordt ook wel rozenmaand genoemd. Ook de prachtige pioenrozen bloeien
in verschillende tinten van half mei tot half juni. Vooral begin juni is er een piek in de
aanvoer van pioenrozen. Op 8 juni maken we een tafelstuk met pioenrozen. Op 20 juni
staat er een workshop ‘Rozentaart’ op het programma. Voor deze workshops kun je je
aanmelden via contact@florinabloemenworkshops.nl.

Tafelstuk met pioenrozen
We maken een mooi rond tafelstuk op een
metalen schaal op voet met pioenrozen.
zaterdag 8 juni van 15.00 tot 17.00 uur
€39,50 p.p. inclusief koffie/thee en wat lekkers.
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Rozentaart
De zon staat op deze dag bijna op zijn hoogste
punt. Dat betekent een lekker lange avond om
van te genieten en samen gezellig bezig te zijn.
donderdag 20 juni van 19.30 tot 21.30 uur.
€35,00 p.p. inclusief koffie/thee en wat lekkers.
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Voor iedere gelegenheid is er een passend boeket en wij kunnen het maken! Eén dag van te
voren bestellen en op afspraak af te halen in ons atelier.
Ook bovenstaande workshops 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.

Nieuwsbrief juni 2019

jaargang 1, nr. 2

www.florinabloemenworkshops.nl

