
 

 

 
 
 
 
Betreft: deelname  Potrozenshow 19 t/m 23 juni 2019 
 
Lottum, 21 april 2019 
 
Geachte heer, geachte mevrouw, 
 
Van 19 t/m 23 juni a.s. vindt in De Rozenhof Lottum de Potrozenshow 2019 plaats.  
De doelstelling van de Potrozenshow is om meer bekendheid te geven aan het feit dat de roos 
uitstekend geschikt is als pot- en kuipplant en multifunctioneel toepasbaar is. En om de vele voordelen 
van de roos als terras- of balkonplant te promoten zoals: de hele zomer doorbloeiend; in alle 
variëteiten, typen, geuren en kleuren gedurende het hele jaar verkrijgbaar en winterbestendig. 
 
Alle ingezonden rozen zullen op woensdag 19 juni door de vakjury worden gekeurd.  
Op 20 en 21 juni zijn er diverse keuringen door studenten en leden van verschillende rozenverenigingen. 
Ook kunnen alle bezoekers hun favoriete rozen kiezen. 
 
Ook dit jaar bestaat de potrozenshow uit enerzijds het wedstrijdelement met de gebruikelijke keuringen 
voor de beste potroos in 3 categoriëen a, b, c én anderzijds uit de mooiste show en toepassing (cat.d) 
van (combinaties met) potrozen als voorbeeld voor de consument. 
 
Er zijn vier categorieën 
a. Beste meerjarige tuinroos (struik, klim, patio ed), inzending minimaal 1 plant per ras 
b. Beste tafelroosje, inzending minimaal 5 planten per ras 
c. Beste Stamroos, inzending minimaal 1 plant per ras 
d. Beste Presentatie en  de mooiste show per inzender 
 
Voor de inzending voor categorie a, b en c zorgt De Rozenhof Lottum voor een opstelling, waarbij de 
aangeleverde rozen op een uniforme en aantrekkelijke manier getoond zullen worden. Voor de 
inzending voor categorie d zorgt de inzender voor een zo aantrekkelijk mogelijke opstelling om 
consumenten te inspireren. Het geeft u alle mogelijkheid om er een aantrekkelijke opstelling met rozen 
en / of combinaties met andere planten te creëren in sierpotten, bakken of ander materiaal. Vooral om 
de bezoekers te inspireren en te laten zien wat de vele mogelijkheden van potrozen zijn in de eigen tuin, 
op het terras of balkon. 

Tevens vragen wij om extra rozen planten/potten van de door u ingezonden soorten aan te leveren ter 
promotie in de Kasteeltuinen Arcen.  
Tijdens het rozenfestijn aldaar zal er met uw ingezonden rozen een mooie compositie worden opgesteld 
op het voorplein ter wederzijdse promotie tussen het rozenfestijn in de Kasteeltuinen Arcen en de 
Potrozenshow in De Rozenhof Lottum. 
Wij nodigen u graag uit om uw mooie product tijdens de Potrozenshow in Lottum (en tevens het 
Rozenfestijn in Arcen) te promoten.  
 



 

 

 
 
 
 
Door middel van bijgaand formulier (in de bijlage) kunt u aangeven of en met hoeveel soorten U wilt 
deelnemen aan de wedstrijd (U bent vrij in het aantal in te zenden soorten) en of U tevens wilt 
deelnemen aan de show.  
 
Wij vragen U om ons spoedig, in elk geval voor 1 juni a.s., te melden of U wel of niet wilt deelnemen 
aan de Potrozenshow. De definitieve inzendingslijst ontvangen wij graag digitaal uiterlijk 17 juni. 
Dit formulier kunt U mailen naar info@rozenhoflottum.nl 
 
Wij verzoeken U vriendelijk om uw rozen aan te leveren op maandag 17 juni of uiterlijk op 
dinsdagochtend 18 juni bij De Rozenhof te Lottum. Woensdag 19 juni is de vakjury-keuring. 
 
De prijsuitreiking van de vakjury-keuring en de overige keuringen is op zondag 23 juni om 13 uur. 
In het kader van het 800-jarig bestaan van de gemeente Horst aan de Maas  wordt dan ook Rosa Green 
Connection Sweet 16 van de Belgische veredelaar Martin Vissers gedoopt.  
Direct aansluitend op het officiële programma zullen er diverse muzikale optredens plaatsvinden van 
diverse koren en van de Koninklijke Harmonie.  
Gelieve deze datum dus ook vast te noteren. Zie bijgevoegde informatie. 
 
De Stichting Rozenhof Lottum zal zorg dragen voor de nodige publiciteit in diverse media en 
Nederlandse, Duitse en Belgische vakbladen. Tevens wordt er samen met de Kasteeltuinen Arcen een 
extra gezamenlijke folder uitgebracht ter promotie van het Rozenfestijn en de Potrozenshow. 
De uitslag van de publieksjury wordt achteraf bekend gemaakt.  
Inlichtingen: Jan Thielen; tel.: +31(0)611360671 
 
Wij hopen dat u zult besluiten om deel te nemen aan de Potrozenshow 2019.  
 
Wij hopen van harte U te mogen begroeten. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

Stichting Rozenhof Lottum 
Markt 2 
NL-5973 NR  Lottum 
Tel.: 0031 (0) 77 4631688 
E-mail: info@rozenhoflottum.nl  


