Nieuws van Florina bloemen & workshops

Op weg naar Kerstmis

Het wordt vroeger donker, de regen tikt regelmatig tegen de ramen en de
bladeren hebben nog hun mooie herfstkleuren. De herfst met z’n paddenstoelen en vallende
bladeren toont ons ook de vergankelijkheid en het afscheid nemen
van een rijke oogsttijd.
Als de dagen korter worden gaan we het binnen gezellig maken. De kaarsen en
feestverlichting gaan aan en dan is het natuurlijk heel erg leuk om deel te nemen aan een
gezellige kerstworkshop. Dit jaar gaat het allemaal anders dan we gewend zijn en kunnen
we op dit moment niet in groepen samen komen.

Zodra het weer kan pakken we de draad weer op!
Maar niet getreurd want verschillende workshops worden dit jaar in pakketvorm
aangeboden! Leuk om thuis te maken of misschien zelfs wel gezamenlijk online met
collega’s, familie of met vriendinnen.
Deel je foto’s op FB of Instagram. Een leuke manier om met elkaar verbonden
te blijven in deze bijzondere tijd!
Ook aan kinderen en ouderen is gedacht. Speciaal voor hen zijn goed gevulde tasjes
verkrijgbaar waarmee ze een mooi kerststukje kunnen maken.
De volgende verse kerstworkshoppakketten zijn per mail/telefonisch te bestellen of via het
invulformulier op de website en kunnen vanaf 23 november op afspraak afgehaald worden
op Tromplaan 1D in Baarn, De Strang 29 in Amersfoort of op zaterdag gratis worden
bezorgd in Baarn, Amersfoort en Soest (andere plaatsen en dagen in overleg).

Pakket Luxe Kerstkrans
rood
Een luxe pakket gevuld met werkelijk alles
wat je nodig hebt voor het maken van een
vorstelijke kerstkrans. Voor op tafel of voor
aan de voordeur waarmee je een gezellige,
warme kerstsfeer creëert.
Oasiskrans, hobbyschaar, divers
kerstgroen waaronder Nobilis, Eucalyptus
en conifeer. Skimmia, natuurlijke
decoratie, Sinaasappelschijfjes (gedroogd),
veren, kerstlampjes incl. 2 AA batterijen,
rood lint, draad, krammen, cocktail
prikkers, duidelijke stap voor stap
instructie en virtual coaching.
€59,50 incl. BTW / €49,17 excl. BTW

Pakket Luxe Kerstkrans
goud
Een doos gevuld met werkelijk alles wat je
nodig hebt voor het maken van een
vorstelijke kerstkrans. Voor op tafel of voor
aan de voordeur waarmee je een gezellige,
warme kerstsfeer creëert.
Oasiskrans, divers kerstgroen waaronder
Nobilis, Eucalyptus en conifeer. Skimmia,
natuurlijke decoratie, Sinaasappelschijfjes
(gedroogd), veren, kerstlampjes incl. 2 AA
batterijen, goud lint, draad, krammen,
cocktail prikkers en duidelijke stap voor
stap instructie en virtual coaching.
€59,50 incl. BTW / €49,17 excl. BTW

Pakket Kerstkrans
Een doos gevuld met alles wat je nodig
hebt voor het maken van een prachtige
kerstkrans. Voor op tafel of voor aan de
voordeur waarmee je een warme
kerstsfeer creëert.
Oasiskrans, divers kerstgroen waaronder
Nobilis, Eucalyptus en conifeer. Skimmia,
natuurlijke decoratie, sinaasappelschijfjes
draad, krammen, cocktail prikkers en
duidelijke stap voor stap instructie en
virtual coaching.
€47,50 incl. BTW / €39,26 excl. BTW

Tasje kerststukje
Een goed gevuld tasje waarmee kinderen
en ouderen een geweldig leuk
kerststukje kunnen maken en echt
creatief bezig kunnen zijn!
Bakje, mos, Oasis rondje, lichtje, zakje
kerstgroen en versiering
1 tasje €12,50 incl. BTW /
€10,33 excl. BTW
20 tasjes of meer €10,50 incl. BTW /
€8,68 excl. BTW

Ben je niet in de gelegenheid om zelf iets te maken? Dan maken wij het voor je!
Het laten opmaken van je eigen favoriete ondergrond is ook mogelijk.
Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.
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