
Activiteitenkalender / Agenda De Rozenhof Lottum 2017

4 / 5 maart Deelname aan de Touristenbeurs in Kalkar (D);

1 / 2 april Deelname aan Blumen- and Pflanzenmarkt in Gelsenkirchen (D);

1 mei Start Seizoen Rozenkenniscentrum in De Rozenhof;

4 juni Deelname aan de Gartenmarkt in Haan (D);

11 juni Deelname aan het Rozenfeest Rivierenhof in Antwerpen (B);

18 juni Start Week van de Potroos in De Rozenhof met prijsuitreiking;

17 / 23 juni Programma ‘De smaak van de Roos’ voor de basisscholen;

25 juni Einde Week van de Potroos;

27 augustus Opening van “Kunst in De Rozenhof” presentie van diverse
kunstvoorwerpen in de Toprozentuin van De Rozenhof;

6 / 10 oktober Deelname aan de Hiltho (beurs) in Horst;

31 oktober Officiële sluiting van het Rozenkenniscentrum en de expositie van Kunst in
De Rozenhof;

2 november Deelname aan de “Bus-idee dag” in het Planetarium in Boskoop;

Alle activiteiten vanuit De Rozenhof zijn er op gericht potentiële bezoekers naar De Rozenhof
te krijgen om hen in de Toprozentuin en het Rozenkenniscentrum kennis te laten maken met
rozen die in ons klimaat zonder inzet van bestrijdingsmiddelen goed gedijen. Waarbij evenals
in 2016 is gekozen ook actief bezoekers te werven buiten de regio. In de Toprozentuin kunnen
de bezoekers de milieuvriendelijke te houden rozen, die een antwoord vormen op de trend
naar DUURZAAMHEID, zelf beoordelen en ervaren dat het verhaal dat wij op externe
presentaties en in het Rozenkenniscentrum proberen uit te dragen ook werkelijk haarbaar is.
Dit alles met als uiteindelijk doel de kopers van rozen te bewegen bij hun aankoop een
weloverwogen keuze te maken voor het assortiment rozen dat een gezonde roos in hun tuin
zal opleveren. Hiermee ook de markt dwingen, bij hun keuze van te telen rozen, meer gehoor
te geven aan de vraag naar dit gezonde en DUURZAAM assortiment rozen.


