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Ook Herkenrode is mooier met bloemen!  

 
Op 5, 6 en 7 april zal de abdijsite Herkenrode worden ondergedompeld in 
bloemen. Alles staat dan in het teken van de bloemen en beleving op de 
historische abdijsite! Het is voor de eerste keer dat blossoming herkenrode 
new beginnings  wordt georganiseerd. Tafelen, kunst en cultuur. Alles vloeit en 
bloeit mooi samen op het nieuwe driedaags event. De aanzet was al speciaal. 
Vorige week kon je 40.000 tulpen plukken in het stadscentrum van Hasselt. 
Hasselt is in de ban van de bloemen.  
 
Regine Motmans die ook artistiek directeur is van Fleuramour in Alden Biesen 
is de drijvende kracht achter het bloemenverhaal in Hasselt en omstreken en  
start nu letterlijk in haar eigen achtertuin (Tuilt)  Blossoming Herkenrode op.  
 
“Ik kwam hier vaak wandelen en ben blij dat het eindelijk bijna zover is. 
Blossoming Herkenrode is mijn kindje maar we zijn met een heel team die zich 
er achter zet hoor (lacht). Ik wil laten zien dat bloemen hip zijn. Er gaat op 
vrijdag 5, zaterdag 6 en zondag 7 april  zoveel gebeuren met als rode draad: de 
bloemen en beleving! Onze Belgische topdesigner Tom de Houwer gaat de 
grote binnenplaats van de abdijsite versieren. Dmitry Turcan komt met een 
team van zestien floristen uit Azerbeidzjan de Tiendschuur decoreren: daar 
gaan we op vrijdag en zaterdagavond modeshows en VIP-diners laten 
plaatsvinden. Level 6ix komt ondermeer optreden en dat in de prachtige setting 
van de Tiendschuur, we hebben ook nog de medewerking van Stijn Helsen en 
Karin Vally van La Bottega.”  
 
100 meter lang bloemgedecoreerde tafel.  
 
“Bijzonder is dat we in de kruidentuin een heerlijk ontbijt van Kachet aanbieden, 
als je je inschrijft . Dat gebeurt aan een 100 meter lang bloemgedecoreerde 
tafel door de Roemeen Nicu Bocancea.  De Chapel designers uit UK bouwen in 
de tuin een huwelijksceremonie. Er zal een knipoog zijn naar allerlei 
vakmanschap, naar groene energie, naar ons milieu. We mikken ook op een 
vijftigtal standhouders. Verder hebben we toffe workshops, demo’s, drones die 
filmen en bloemen droppen. We hebben zelfs een speciale gin blossoming 
regine laten maken (lacht).” 
 
Philip De Hollogne voormalig TV-anchor bij TV Limburg zorgt voor de 
kruisbestuiving én de PR. “De internationale bloemenwereld is volop in 



beweging. Toen ik de foto’s zag van de creaties van Tom De Houwer, Zizko, 
Daniel Ost, Tomas de Bruyne, Sören Vanlaer, Jan de Ridder en vele anderen wist 
ik genoeg. Zo creatief, mooi en eigentijds! Het is de eerste keer dat in 
Herkenrode een event met deze uitstraling worden georganiseerd. De abdijsite 
Herkenrode met de Tiendschuur, uitgeverij Clavis en de Paardenstallen zijn daar 
de ideale plaats daarvoor. En niet te vergeten de Tuiltermolen waar ook 
workshops plaats gaan vinden. Daarnaast zijn er nog heel wat stadhouders elk 
met hun verhaal. En niet te vergeten, het belevingscentrum van Herkenrode een 
echte parel zal nu opgefleurd worden. Trouwens bloemen zijn trendy en hebben 
best een verhaal. Bloemen maken deel uit van ons dagdagelijks leven. Hoe meer 
bloemen hoe meer leven. Dat is ook onze bedoeling: om dat te vertellen. En.. 
Wees welkom!”  
 
Tickets te koop bij website www.blossomingherkenrode.com 
 
Ingangprijs 20 euro. In voorverkoop 16 euro. Kortingsbon zaterdag in HBvL en 
in ledenblad van KVLV (een plus een gratis) 
Tickets informatie blossomingherkenrode.com 
Prijzen : Ontbijt zie website (ook groepskortingen) en gratis onder de zestien.   
 
Voor plaatsen VIP-diner vrijdag en zaterdag  
(met modeshow en optredens, zaterdag level Six)  
 
Open van 10-18h00 vrijdag, zaterdag en zondag.  
 
 
Voor meer info  
 
*Regine Motmans  
0472 726948 
*Philip De Hollogne 
0477 773820 
floregineel@me.com 
www.blossomingherkenrode.com 
 
Designers aanwezig op Herkenrode Blossoming: 
 
Uit België  
Moniek Vanden Berghe, Geert Pattyn, Tom De Houwer, Jan Deridder, Chantal Post, Annick 
Mertens, Charlotte Bartholomé, Sören Vanlaer, Viky Vangampelaere, Mieke Hoflack, Ben 
Rombouts, Regine Motmans, Els Geerdens 
 
Nederland 
Esther Vanwijngaarden, Sandra Attema, Janneke Kamps, Diny Blom Blomster Floral design 
school 



 
Polen 
Monica Bebenec 
  
Azerbeidzjan  
Dmitry Turcan 
Elena Nikolaeva 
 
Litouwen 
Kristina Rimiene 
 
Mexico 
Elvia Carasco 
 
USA 
Jenny Thomasson 
 
China 
Nina Zhang, Judit Huguet 
 
Rusland: 
Roman Steinhouwer, Vadim Kazansky 
 
Spanje 
Carles Fontanillas, Alex Segura, Miguel Ángel Delgado  
 
Duitsland 
Dominique Herold, Brigitte Heinrichs 
 
Roemenië 
Ella Fodor, Anca Ungureanu, Nicu Bocancea 
 
UK 
Chapel Designers 
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