
 
 
 
De	  Rozenhof	  Lottum	  in	  de	  ban	  van	  de	  Smaak	  van	  de	  Roos	  
De	  Koningin	  der	  Bloemen	  is	  en	  blijft	  het	  stralende	  middelpunt	  in	  de	  unieke	  
toprozentuin/rozenkenniscentrum	  De	  Rozenhof	  aan	  de	  Markt	  in	  Lottum.	  	  	  
	  
Dat	  is	  zeker	  het	  geval	  in	  de	  Week	  van	  de	  Potroos,	  een	  van	  de	  hoogtepunten	  in	  het	  zomerseizoen	  2017	  
van	  De	  Rozenhof	  Lottum.	  	  
Op	  zondag	  18	  juni,	  als	  de	  Week	  van	  de	  Potroos	  van	  start	  gaat,	  is	  De	  Rozenhof	  Lottum	  helemaal	  in	  de	  
ban	  van	  de	  ‘smaak	  van	  de	  roos'.	  	  
Streekkoninginnen/prinsessen	  uit	  de	  regio	  rondom	  Lottum	  gaan	  dan	  gerechten	  met	  streekproducten-‐	  
in	  combinatie	  met	  de	  unieke	  smaak	  van	  de	  roos	  -‐	  promoten	  in	  de	  Rozentuin.	  
	  
Kookevenement	  	  
Het	  belooft	  een	  uniek	  kookevenement	  te	  worden	  als	  een	  Nederlandse	  en	  Duitse	  topkok	  (Maurice	  
Smits	  uit	  Horst	  en	  Michel	  Honnen	  uit	  Pont)	  op	  18	  juni	  in	  een	  speciaal	  hiervoor	  ingericht	  paviljoen	  in	  
De	  Rozenhof	  een	  uniek	  recept	  gaan	  bereiden.	  Met	  als	  ingredienten	  Noord-‐Limburgse	  
streekproducten	  zoals	  aardbeien,	  asperges,	  blauwe	  bessen	  en	  champignons.	  En	  dat	  gecombineerd	  
met	  de	  unieke	  smaak	  van	  de	  roos,	  zoals	  rozenwijn	  of	  rozenbottelsiroop.	  	  
	  
Met	  dit	  bijzondere	  kookevenement	  wil	  De	  Rozenhof	  Lottum	  de	  gezonde	  roos	  meer	  bekendheid	  
geven	  als	  natuurlijke	  en	  duurzame	  bron	  van	  geur-‐	  en	  smaakbeleving.	  
	  
Voor	  zover	  nu	  bekend	  maken	  de	  volgende	  'streekkoninginnen/prinsessen'	  hun	  opwachting:	  de	  
Lottumse	  Rozenkoningin,	  de	  Blauwe	  Bessenprinses	  uit	  Broekhuizen,	  Champignons-‐Blumenmädchen	  
Straelen,	  de	  Aspergeskoningin,	  de	  Spargelprinzessin	  uit	  Walbeck,	  de	  Heideprinzessin	  uit	  Lüllingen	  en	  
de	  Aardbeienprinses	  van	  Aardbeienland	  Horst	  aan	  de	  Maas.	  De	  bekende	  IJssalon	  Clevers	  is	  present	  
met	  speciaal	  rozenijs,	  bakkerij	  Smits	  met	  	  
rozenpatisserie,	  er	  worden	  rozen-‐zuivelproducten,	  frisse	  salade	  met	  rozenblaadjes	  en	  rozenlikeur	  
gepresenteerd.	  
	  
Presentaties	  
Tijdens	  de	  hele	  Week	  van	  de	  Potroos	  (18-‐25	  juni)	  zijn	  er	  voor	  de	  bezoekers	  van	  De	  Rozenhof	  elke	  dag	  
2	  presentaties	  op	  vaste	  tijdstippen.	  Vrijwilligers	  van	  De	  Rozenhof	  gaan	  in	  een	  speciale	  stand	  
exclusieve	  rozencadeau-‐producten	  onder	  de	  aandacht	  brengen.	  Ook	  zijn	  er	  dagelijkse	  presentaties	  
over	  duurzame	  rozenverzorging	  e.d.	  	  
	  
Overwogen	  wordt	  om	  de	  bezoekers	  de	  hele	  week	  ook	  te	  laten	  proeven	  van	  de	  speciale	  'roosachtige'	  
streekgerechten	  die	  de	  twee	  topkoks	  op	  18	  juni	  hebben	  bereid.	  	  
	  
Onze	  streekproducten-‐partners,	  de	  bereider	  van	  een	  nieuwe	  rozenjoghurt,	  bakkerij	  Smits	  en	  Clevers	  
IJssalon	  krijgen	  de	  gelegenheid	  om	  elke	  dag	  hun	  product	  –	  liefst	  in	  combinatie	  met	  rozensmaak	  –	  aan	  
te	  prijzen	  in	  paviljoens	  in	  de	  rozentuin.	  	  
En	  dat	  allemaal	  temidden	  van	  alle	  ingezonden	  (en	  vooral	  winnende)	  potrozen	  die	  op	  een	  
aantrekkelijke	  manier	  worden	  gepresenteerd	  in	  de	  hele	  rozentuin.	  
	  
	  
	  



	  
	  
Potrozenshow	  
Alle	  ingezonden	  potrozen	  zullen	  op	  zaterdag	  17	  juni	  door	  de	  vakjury	  worden	  gekeurd.	  	  
Zondag	  18	  Juni	  is	  de	  echte	  aanvang	  van	  de	  Week	  van	  de	  Potroos	  met	  de	  prijsuitreiking	  van	  de	  
vakjurykeuring,	  de	  doop	  van	  een	  speciale	  Kordes	  Roos	  en	  de	  aftrap	  van	  het	  smaakevenement.	  De	  
doop	  van	  de	  nieuwe	  roos	  van	  Kordes	  krijgt	  een	  bijzonder	  karakter.	  
Alle	  bezoekers	  kunnen	  tijdens	  deze	  week	  hun	  favoriete	  rozen	  kiezen.	  
Gedurende	  de	  week	  zullen	  thema’s	  als	  de	  grote	  verscheidenheid	  van	  toepassingen,	  de	  promotie	  van	  
de	  gezonde	  duurzame	  buitenroos,	  het	  gebruik	  en	  verzorging	  van	  de	  vensterbankroos	  op	  een	  
boeiende	  manier	  	  worden	  toegelicht	  aan	  de	  bezoekers.	  	  
	  
Rozenfestival	  2018	  
Ook	  het	  volgende	  Rozenfestival	  -‐	  van	  10	  t/m	  13	  augustus	  2018	  -‐	  staat	  helemaal	  in	  het	  teken	  van	  de	  
smaak	  van	  de	  roos.	  Het	  thema	  'Rozen	  smaken	  naar	  méér'	  biedt	  alle	  ruimte	  aan	  de	  deelnemers	  om	  
hun	  creativiteit	  de	  vrije	  loop	  te	  laten,	  al	  of	  niet	  in	  combinatie	  met	  streekproducten.	  	  
	  
De	  Rozenhof	  is	  vanaf	  29	  april	  2017	  elke	  dag	  tussen	  10.00-‐17.00	  uur	  geopend	  tot	  1	  november	  2017.	  De	  entree	  bedraagt	  
€2,50	  (jongeren	  tot	  18	  jaar	  gratis	  toegang).	  Een	  seizoenskaart	  kost	  €	  10.	  
 
Programma 18-6-2017 Opening  Potrozenshow 2017   
 
 
10.45-11.00           inloop/ontvangst bij de Rozenhof  
 
11.05                     welkomstwoord Frank en hij geeft het woord aan Deputé Daan Prevoo 
 
11.15                     Kort woordje wethouder Paul Driessen 
 
11.25                     Frank stelt aan de hand van enkele vragen de aanwezige streek-Koninginnen- 
                              Prinsessen of andere vertegenwoordigsters van streekproducten voor  
 
11.25                     Thomas Proll (Kordes Rosen) vertelt iets over de te dopen roos  
 
11.45                     Dopen roos door alle koninginnen/prinsessen en Thomas Proll (samen  
                              rozenprocesso over de roos sprenkelen) en toast/heffen vh glas door alle  
                              aanwezigen 
 
12.00                     Peter Cox van Pheno Geno vertelt iets over de ‘smaak van de roos’, het project,  
                              de cultivars en stelt de koks voor aan de gasten 
 
12.15                     Koks gaan aan het werk en de voorbereide hapjes worden rondgebracht 
 
12.20                     Woord door voorzitter Theej Verheggen over de Potrozenshow ‘de smaak van de  
                              roos’,  duurzame gezonde rozen en rozentuin, link naar biologisch evenwicht,  
                              gezondheid, smaak en geur 
 
12.30         Vernieuwde prijsuitreiking publieksjury potrozenshow  
 
13.00                     Einde officieel gedeelte. 
 


