EXTRA NIEUWSBRIEF ROZENVRIENDEN
Nieuws van onze sponsors
Beste rozenvrienden,
Juni is de maand van de overweldigende bloei van rozen. De bloemen verspreiden hun heerlijke rozengeur
om ons, maar ook de insecten, naar de tuin te lokken. Onze harten beginnen sneller te kloppen bij die
weelde, zeker nu omdat er weer mogelijkheden komen om elkaar te ontmoeten. Onze sponsors heten je
graag welkom op hun bedrijf. Hieronder volgt een overzicht van wat er komend weekend te beleven valt
bij Lens Roses, La Vie en Roses en Casteels Rozen.

Lens Roses
Rudy en Ann Velle-Boudolf en hun team hebben weer enkele nieuwe rozen in hun assortiment, zowel
eigen creaties, als goede selecties van bevriende veredelaars. De bijgevoegde foto’s zijn van Lens Roses.
‘Jean de Bruges’ is een herbloeiende rugosahybride met
ronde trossen gekartelde licht lilaroze bloemen. Ze lijken wel
op anjers. Heel de zomer is deze rechtop groeiende struik
getooid met bloemen. Deze struik kan 150 cm tot 180 cm
hoog worden. Het blad is mat en middelgroen met een grijze
waas.

‘Folle Framboise’ is een vrolijke verschijning met rijke
trossen van frambooskleurige bloemen die verkleuren naar
lilaroze. Ze geuren licht. De struik wordt maar 60 cm hoog
en heeft donkergroen gezond blad.

‘Smiling Sun’ is een compact groeiende en natuurlijk
ogende heesterroos. De halfgevulde middelgrote
bloemen zijn bij het openen diepgeel en verkleuren
geleidelijk naar lichtgeel en dan naar wit. Door de
opvallende gele meeldraden zijn deze bloemen
bijenlokkers. De bloemen hebben een aangename pittige
geur. Deze struik groeit ook goed op plaatsen in
halfschaduw. Nu is deze roos reeds uitverkocht, maar je
kan ze altijd op jouw boodschappenlijstje zetten.

Van andere rozenwinnaars introduceren ze ‘Anastasia’ (Michel Adam 2014, ADR), ‘Cherry Lady’ (Kordes
Rosen 2012), de goed herbloeiende duinroos Rosa pimpinellifolia ‘Single Perpetual’ en een aantal David
Austin rozen ‘Bathseba’, ‘Dame Judy Dench’, ‘Emily Brontë’, ‘James L. Austin’, ‘The Generous Gardener’,
‘The Mill on the Floss’ en ‘Vanessa Bell’. Ook nieuw in hun assortiment is de bijzondere heester ‘Apple
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Jack’ waarvan de bladeren naar appel geuren en de grote halfgevulde bloemen zuiver roze zijn en een
fruitige geur hebben. De grote struikroos ‘La Rose de Molinard’ die reeds door veel rozenvrienden gekend
is, kan je vanaf nu ook bij hen bekomen.
Bij Lens Roses kan je nog tijdens de Rozendagen vrij op bezoek op 11, 12 en 19 juni. Het loont zeker de
moeite om hun toontuin te bezoeken en langs de mooie rozen op het pottenveld te wandelen. Je kan er
na afspraak ook terecht op donderdag, vrijdag en zaterdag tot 8 augustus. Je consulteert best de
website www.lens-roses.com wanneer je later tijdens het jaar wenst te komen.
Adres: Redinnestraat 1, 8460 Oudenburg +32 (0)59 26 78 30 en info@lens-roses.com

La Vie en Roses
Stefaan De Ridder zet het werk van zijn vader en grootvader in de rozenkweek verder, maar legt zich toe
op sterke tuinrozen. Hij heeft een mooie selectie van rozen van Tantau, Kordes en Noack. Particulieren
zijn van harte welkom op woensdag van 14 tot 17 uur en op zaterdag van 9 tot 16 uur. Stefaan geeft ook
uitgebreid advies om in jouw tuin mooie en gezonde rozen te bekomen. Aan het rozenbedrijf is ook een
Bed en Breakfast verbonden. Ideaal als je de omgeving van Aalst wil verkennen (+32 (0) 472 768 605).
‘Coral Lions-Rose®’ (foto: Kordes Rosen) is volgens
Stefaan één van de nieuwe toppers van Kordes Rosen. De
oranje-abrikooskleurige bloemen met een zalmkleurig
randje zijn goed gevuld en geuren zwak. De plant wordt
90 cm tot 110 cm hoog en bijna even breed en heeft
middelgroene glanzende bladeren. Ze behaalde dit jaar
bij de keuringen in Kortrijk en Warschau een gouden
medaille. In 2018 werd ze in Le Roeulx bekroond met een
gouden medaille en de publieksprijs en in 2019 kreeg ze
de 1ste prijs in Lyon. Vorig jaar werd ze onderscheiden
met een Gouden Medaille in Kortrijk en in Warschau en
met de Publieksprijs Warschau.
‘Weisse Wolke®’ is een eerder rechtop groeiende bossige
heester met komvormige witte bloemen in trossen. Ze geuren
licht. In 2016 verwierf deze roos in Baden-Baden de prijs van de
Duitse Rozenvereniging. Een andere goede witte lage roos is
‘Baby Schneewittchen’ die onder andere vorig jaar in Barcelona
een gouden medaille won.
‘Courage®’ (foto Kordes Rosen, rechts) is een edelroos die tot 1
m hoog en 40 cm breed wordt. Ze heeft elegante grote
geurende bloemen, die kunnen geknipt worden om in een vaas
te zetten.
Een heel goede floribunda is ‘Tiamo®’, die een mooi rechtop
groeiende struik met middelrode bloemen is. Die bloemen
hebben een nostalgische vorm.
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De ‘All-in One’-rozen van Noack Rosen vindt hij ook
uitstekende tuinrozen. Ze groeien tot een meter hoog
en worden niet breder dan een halve meter en dragen
geurige bloemen.
‘Audienz®’ heeft roomwitte
goedgevulde bloemen met een licht abrikooskleurig
hart. De bloemen van ’Charisma ®’ (foto: links) en
‘Laudatio®’ hebben een nostalgische vorm. Al deze
rozen hebben een uitstekende bladgezondheid.
Adres: Tinnenhoekstraat 61, 9310 Moorsel-Aalst +32
(0) 474 984 686 info@lavieenroses.be

Casteels Rozen
Uitnodiging van André en Magda:
Naar jaarlijkse gewoonte ligt onze kwekerij er ook dit jaar weer schitterend bij, met meer dan 1.000
rozensoorten in bloei.
Dit jaar organiseren we, omwille van de coronamaatregelen, geen opendeurdagen. Om u toch te laten
genieten van al het moois in onze kwekerij en tuinen, doen we er toch een schepje bovenop en heten we
alle rozen- en tuinliefhebbers van harte welkom op ons verlengd rozenweekend van donderdag 10 juni tot
en met maandag 14 juni.
Tijdens deze dagen zal de kwekerij geopend zijn van 9:00 tot 18:00 uur. We voorzien geen catering. Wel
worden er verschillende tafels voorzien waar je jouw eigen, meegebrachte consumptie kan gebruiken.
Kan je tijdens deze opendeurdagen niet komen? Je kan de kwekerij tijdens het seizoen altijd bezoeken op
donderdag, vrijdag en zaterdag van 9:00 tot 18:00 uur.
André en Magda hebben een dertigtal nieuwe rozen in hun assortiment. Hun pottenveld wordt hiermee
nog kleuriger en geuriger met onder andere de enkelbloemige gele ‘Tottering-by-Gently®’ en de goed
gevulde fruitige geurende ‘The Mill on the Floss®’ van David Austin Roses.
‘Ozeana®’(foto van Rosen Tantau) is een heel goede sterk
geurende klimroos met goede gevulde lila bloemen. Het is
één van de rozen waarop Jens Krüger van Rosen Tantau
bijzonder fier is. De struik groeit rechtop en de takken zijn
stevig zodat deze klimmer ook goed toepasbaar is als
heester. Als je er enkele in groep plant, bekom je een
mooie aandachtstrekker in jouw tuin. De persicahybriden
van Tantau zijn ondergebracht in de groep ‘Orienta®’rozen. Hiervan zijn de klimroos ‘Orienta Alladin’ en de lage
heesterroos ‘Orienta Magnolia’ nieuw in het assortiment.
‘Syra’ (Tantau) is een aantrekkelijke bodembedekker.
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De klimroos ‘Peach Melba®’ van Kordes Rosen heeft
abrikoosroze bloemen en bekwam reeds talrijke
prijzen op internationale rozenkeuringen. ‘Hotline®’ is
een helderroze breed uitgroeiende bodembedekkende
roos, waarvan je er maar een drietal nodig hebt om een
vierkante meter te vullen. Beide hebben het ADRkenmerk.

Casteels werkt ook samen met ILVO en Best Select voor
de ontwikkeling van nieuwe rozen. ‘Bee Gold’, ‘Mel Bee’
en ‘Bee Proud’ en ‘Tsarina’ (foto van Best Select rechts)
zijn sterke gezonde rozen die bovendien ook heel
aantrekkelijk zijn voor bijen.

Van Martin Vissers is er nu ‘Perfume Dreams’, die in 2019 de Gouden Roos van Den Haag won. Dit is een
klimroos met witte geurige bloemen. Ook ‘Diamantino’® (VISraroda): een struikroos die ook goed
toepasbaar is als klimmer. Ze schittert al van ver door de overvloed van de enkelvoudige bloemen met
een aparte, dieprode kleur en een wit hart. De struik heeft donkergroene, glanzende bladeren.
Gezondheid troef dus !
‘Margarette Golding’ is een witte trosroos. Ze werd zaterdag 5 juni
gedoopt in Erpeldange in het Groothertogdom Luxemburg door de
vereniging ‘Inner Wheel’ van Luxemburg. Magaret Golding was een
verpleegster en onderwijzeres die zich specialiseerde in het
begeleiden van kinderen met speciale noden. Ze was toen één van de
beste opvoedsters in het gebied van autisme en overleed in 1939.
Alhoewel vrouwen informeel konden meewerken in de Rotary Club
vond zijn het belangrijk dat ze hierin een eigen werking hadden.
Daarom stichtte ze in januari 1924 de Inner Wheel Club in
Manchester, die intussen afdelingen heeft over heel de wereld.

Naast de grote keuze in rozen waarvan je tegelijk bloem, struik en blad kunt beoordelen, loont het zeker
de moeite om de toontuin te bezoeken. Hiervan vind je in onze nieuwsbrief van november-december
2020 een korte beschrijving.
Adres: Leliestraat 2, 2580 Putte +32 (0)15 75 6920 - info@casteelsrozen.be
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Rozentuin Vrijbroekpark
Dit jaar houdt het Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark geen groot rozenfeest zoals andere jaren. Maar
gedurende 2 weken staan de rozentuinen wel volop in de kijker met een aantal nieuwe activiteiten. Een
greep uit het aanbod: dagelijks kun je een gegidste wandeling volgen in de rozentuinen. Je kunt
deelnemen aan workshops over eetbare wilde planten, of je volgt op eigen houtje de “reis rond de wereld
in 10 rozen”- wandeling. Voor meer informatie kan je onderstaande link raadplegen.
https://www.provincieantwerpen.be/kalender.masterdetail.html/p_detail_url/nl/dvt/provincialegroendomeinen-regio-mechelen/kalender/rozenfeesten.period_1.html

Rozentuin Rivierenhof
Verken de Rozentuin van het Rivierenhof op eigen houtje, online op de webpagina van de Rozenroute, of
met de app op je smartphone. Of je haalt de papieren tekst op bij het Infopunt Domeinwacht,
Turnhoutsebaan 246 in 2100 Deurne. Op de webpagina van de wandeling kan je dan de
geluidsfragmenten horen. De wandeling 'Rozenroute' is ideaal voor wie wil kennismaken met rozen via
verhalen en boeiende info. Start: aan het bijenhuisje voor het Infopunt Domeinwacht, links naast de
rozentuin. Vanaf 8 juni 2021 tot wanneer de bloemen zijn uitgebloeid.
Hoe ga je digitaal tewerk?
Download gratis de app izi-TRAVEL op je smartphone. Download de Rozenroute Rivierenhof. Dit kan je
ook al thuis doen. Ben je in het park aangekomen dan kan je meteen beginnen wandelen.
Volg de route-instructies (online of offline). Onderweg verschijnt de informatie vanzelf op je toestel: kijk,
luister en geniet!
(tekst van de website van Rivierenhof Deurne:
provincieantwerpen.be/aanbod/dvt/rivierenhof/wandelen-en-fietsen/rozenroute)

Rozentuin Coloma
Vergeet niet om een bezoek te brengen aan de rozentuin van het domein Coloma in Sint-Pietersleeuw.
Je kan eventueel ook deelnemen aan de rozenpicknick:
coloma/podium/rozenfestival-rozenpicknick%0D

https://www.sint-pieters-leeuw.be/cc-

Rosarium Geistinger Landhoff
Luc Van Esser nodigt je uit in het ADR-rosarium Beekstraat 13, 3640 KINROOI. Leden van Rozenvrienden
hebben gratis toegang.
Het bestuur
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