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Hoe zou 't met ROSA zijn? 
 

Dit jaar hebben wij in de woonzorgcentra en 
verpleeghuizen weer kunnen laten zien 
waar we sterk in zijn. Ontspanning bieden 
aan de bewoners. Dit doen we door het 
verzorgen van muziekprogramma’s in de 
ontmoetingsruimtes van de Slingeborgh, 
Kloosterakker, Vierackers en Ceresstaete in 
Assen. Daarnaast  op aanvraag in de Drie-
master in Smilde, Hendrik Kok in Rolde en 
Nieuw Graswijk in Assen. 
 
Programma’s 
 

De omroep maakt op verzoek muziekpro-
gramma’s op locatie in het populaire genre, 
streektaal maar ook religieus getinte muziek 
voor de bewoners van de woonzorgcentra. 
Op aanvraag vinden ook muziekprogram-
ma's op locatie plaats in de vorm van een 
muziekcafé met populaire- en streektaalmu-
ziek. 
 

Daarnaast verzorgen we non-stop muziek-
programma’s die te beluisteren zijn via de 
omroepinstallaties in de Plaza’s op de ge-
noemde locaties. 
 
De Boshof /Ceresstaete 
 

Daar er nauwelijks bewoners in de Boshof 
zijn gebleven en er voornamelijk ingezet is 
op revalidatie van patiënten, is het muziek-
café in de recreatiezaal op deze locatie be-
eindigd. De meeste bewoners van de Bos-
hof zijn verhuisd naar de locatie Ceresstae-
te. Op deze locatie is met ingang van maart 
gestart met het muziekcafé. Dit vindt plaats 
in het ontmoetingscentrum ‘De Hoftuin’. 
 
Vierackers 
 

Het muziekcafé in de Vierackers vindt iede-
re tweede maandag van de maand plaats. 
Over het algemeen wordt dit bezocht door 
circa 40 bewoners.  
 
 

Kloosterakker 
 

Vorig jaar is de ROSA gevraagd om naast 
de locatie Vierackers in het multifunctionele 
centrum Kloosterveste ook regelmatig een 
muziekmiddag te verzorgen. Dit is in het 
begin van 2015 van start gegaan. 
 
De Slingeborgh 
 

In de Slingeborgh zenden we de dagelijks 
om 09.00 uur de dagopening, en tweeweke-
lijks op de zaterdagavond om 19.00 uur het 
programma ‘Kierlicht’ uit. Deze program-
ma’s worden vooraf opgenomen. De dag-
openingen worden door een afzonderlijk 
team van vrijwilligers samen met de ROSA 
verzorgd.  
 
Tuin&Zo markt 
 

Op zaterdag 14 juni is er een markt gehou-
den in en om de Slingeborgh. De ROSA 
heeft ook ditmaal meegedaan met een plan-
tenverkoop en ondersteuning geboden bij 
het Rad van Fortuin.  
 

De markt kon rekenen op veel belang-
stelling. Bewoners, familieleden van bewo-
ners, buurtbewoners en andere belangstel-
lenden hebben genoten van het rad van 
fortuin, de lekkere hapjes en drankjes, de 
échte verse aardbeien (die de nacht ervoor 
nog op het land stonden),  de poffertjes en 
andere lekkernijen.  
 

 
Jetse Miedema aan het Rad van Fortuin op de Tuin&Zo  
markt.  
 
Van de techniek 
 

Dit jaar is een nieuw beeldinformatiekanaal 
van start gegaan in het woonzorg- en exper-
tisecentrum Nieuw Graswijk. Op een tweetal 
beeldschermen in de Plaza is algemene en 
actuele informatie voor bewoners en bezoe-
kers te zien. 
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Daarnaast zijn er twee muziekkanalen die 
naar keuze overdag beluisterd kunnen wor-
den in de Plaza. De speellijsten zijn in sa-
menwerking met de activiteitenbegeleiders 
opgesteld. Regelmatig worden deze aange-
vuld met nieuwe muziek. 
 

 
Beeldscherm in de Plaza van Nieuw Graswijk.  
 
Financieel 
 

De ROSA kan haar taak vervullen dankzij 
medewerking van de woonzorgcentra en 
verpleeghuizen, vrijwilligers en donateurs.   
Zij kan nog steeds een financieel steuntje in 
de rug goed gebruiken. Iedereen die de 
ROSA een warm hart toedraagt kan dona-
teur worden. Nieuwe donateurs en (eenma-
lige) giften op rekeningnummer NL64 INGB 
0004 9152 16 t.n.v. Radio Omroep Stichting 
Assen blijven daarom van harte welkom. 
 
ROSA-medewerkers 
 

De ROSA heeft op dit moment een tiental 
vrijwilligers in de functie van programma-
maker, presentator en/of technicus. Deze 
vrijwilligers, die voor hun werkzaamheden 
geen vergoeding ontvangen, verzorgen ge-
zamenlijk de programma’s. 
 

Wij kunnen nog vrijwilligers gebruiken die 
zich enkele uren per maand in willen zetten 
voor de ontspanning van diegenen die in 
een woonzorgcentrum of verpleeghuis ver-
blijven. 
 

Er zijn diverse taken binnen de omroep, 
bijvoorbeeld als programmasamensteller, 
presentator, redactiemedewerker, technicus 
(zowel in de studio als op locatie) of disco-
theekbeheerder. Ervaring is niet vereist 
maar wel meegenomen. Er gaat altijd een 
inwerkperiode aan vooraf.  

Heeft u belangstelling, of iemand in uw ken-
nissenkring, neem dan contact op met Anco 
Bierman, rosa.radio0@gmail.com.  
 
Nadere informatie over de ROSA kunt u 
vinden op onze website www.rosa-radio.nl. 


