DE ROZENTUIN COLOMA BESTAAT 20 JAAR
EN DIT VIEREN WE!
Het Agentschap voor Natuur en Bos, de
gemeente Sint-Pieters-Leeuw en het
Cultuurcentrum Coloma nodigen u daarom graag
uit op het persmoment op
ZONDAG 31 MEI om 15 uur

14.30 uur

Ontvangst

15.00 uur

Welkomstwoord door Luc Deconinck, burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw.
20 jaar Coloma door Marleen
Agentschap voor Natuur en Bos.

Evenepoel,

Administrateur-

generaal

Rozenveredeling in België door Martin Vissers, rozenveredelaar
zaakvoerder van VIVA International bvba in Herselt.

en

Toekomstvisie rozenveredeling door Alexander Kordes, bedrijfsleider van
Kordes Rosen in Duitsland, een bedrijf dat wereldwijd befaamd is.
Boek ‘101 rozen zonder zorgen’ door Marcel Vossen, voormalig provinciaal
directeur bij het ANB en Laurence Machiels, groenjournaliste.
15.45 uur

Rondleiding rozentuin en opening nieuwe ingang en gelegenheid om foto’s te
nemen.

16.45 uur

Netwerkdrink

Graag vertellen wij u dan alles over het 20-jarig bestaan
van de internationale rozentuin Coloma en de
kunsttentoonstelling ‘Verborgen schatten tussen de rozen’.
In samenwerking met de Afdeling Kunsten van het
Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media van de
Vlaamse Gemeenschap wordt een selectie aan prachtige
kunstwerken tentoongesteld. Els Stubbe van de Afdeling
Kunsten is tevens aangesteld als curator.

Ook topfloristen Françoise Vandonink en Stefan Roosen die de kunstwerken letterlijk in de rozen
zullen zetten, lichten er al een tipje van de sluier over hun werk. Deze tentoonstelling is absoluut een
unieke gelegenheid om het werk van dit internationaal befaamde topduo te bewonderen. Françoise
Vandonink rijfde na haar intense opleiding al snel enkele internationale prijzen binnen. Zo behaalde ze
de befaamde Tivoli-cup in Kopenhagen, Denemarken. In ’99 behaalde ze ook de titel van Kampioen
van België in bloemsierkunst voor professionelen. Stefan Roosen is net zo gedreven en getalenteerd
als zijn vrouw Françoise. Ook hij behaalde tal van prijzen, zelfs tot twee maal toe de prestigieuze titel
van Kampioen van België. In 2014 behaalden zij nog het Gouden ereteken ‘Meester in het beroep’
van het Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid van België.
Bovendien is dit een unieke gelegenheid om gerenommeerde rozenveredelaars zoals Martin Vissers
en Alexander Kordes te horen. Kordes is een internationaal befaamde rozenveredelaar en heeft
tevens het grootste rozenbedrijf van de wereld, vertegenwoordigd in meer dan 30 landen. Hij zal een
deel van het geheim achter de mooiste rozen van de toekomst onthullen.

Op dit persmoment zal tevens het nieuwe boek
‘101 Rozen zonder zorgen’ van Marcel Vossen
en Laurence Machiels officieel worden
voorgesteld. Dit boek is een must voor elke tuinier
die lang en zorgeloos, met een minimum aan
onderhoud en op een milieuvriendelijke manier
wil genieten van rozen in zijn tuin.

Indien u wenst aanwezig te zijn, graag aanmelden via maaike@brandsenses.be. Inschrijven kan tot
en met vrijdag 29 mei. We voorzien voor de pers graag in avant-première een uniek exemplaar van de
allernieuwste Coloma roos en het nieuwe boek ‘101 rozen zonder zorgen’. Wij hopen u te mogen
verwelkomen!
Met hoogachting,
Marleen Evenepoel
Administrateur-generaal Agentschap voor Natuur en Bos

Luc Deconinck
Burgemeester Sint-Pieters-Leeuw

