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Blossom & Pine - Good
memories never fade
Castricum - Natuurlijk behoeft bovenstaande titel enige toelichting, maar
die mag er dan ook zijn. Aan ieder leven komt vroeg of laat een einde,
alleen is het praten erover soms een moeilijk onderwerp. Als je ouder
wordt of ziek bent, is het soms duidelijk hoe het af zal lopen. Je wilt graag
nog fijne herinneringen maken en dierbaren iets meegeven. Om het
verhaal nu niet meteen te zwaar te maken is een blik op www.blossomandpine.nl misschien al een goed begin om het duidelijker te maken.
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Ilse Hofstee staat klaar om jouw wensen in jouw laatste levensfase tot uitvoering te
brengen. Foto: Aart Tóth

Door Aart Tóth
Daarbij zal meteen helder worden
dat ‘Blossom & Pine’ niets te maken
heeft met uitvaartzorg of bedrijven
in deze beroepsgroep. Blossom &
Pine organiseert vieringen waar je

met elkaar blijvende herinneringen
creëert. Drijvende kracht achter deze
vorm van ophalen van herinneringen
en het delen daarvan is Ilse Hofstee,
die het een uitdaging vindt om
mooie woorden en waardevolle
herinneringen bij leven met elkaar te

delen. Daar zijn nogal wat mogelijkheden in, al naar gelang persoonlijke
voorkeuren. ,,Ik help je om een
passend afscheid bij leven te organiseren. We bespreken jouw wensen en
verlangens, totdat we de juiste invulling hebben gevonden. Mijn jarenlange ervaring in het organiseren en
uitvoeren van evenementen vanuit
mijn bedrijf Oxygen Events zorgt
ervoor dat ik luister naar jouw
behoefte en deze op deskundige,
hartverwarmende en liefdevolle
manier uitvoer.’’
,,Een samenzijn helemaal in jouw
stijl, in jouw sfeer met jouw dierbaren. Een moment waarin alles
samenkomt en waar jij zelf bij
aanwezig bent. Een viering van jouw
leven, waar je met elkaar blijvende
herinneringen creëert”, volgens Ilse
Hofstee. Hierbij kun je denken aan
een mooi diner met jouw dierbaren
om in een fijne sfeer samen te zijn en
voorvallen en anekdotes op te halen.
Ook een passende ceremonie, een
weekend in de natuur of een
persoonlijk interview op video
behoort tot de mogelijkheden.
Kortom, tijd om je licht op te steken
via bovenstaande site, een berichtje
te sturen naar ilse@blossomandpine.
nl of een vrijblijvende afspraak te
maken via 06 53964775.

