ROSA JAAROVERZICHT 2016
openingen worden door een team van vrijwilligers samen met de ROSA verzorgd.

De ROSA is een onafhankelijke stichting die is
opgericht in 1968. Als huisomroep heeft zij als
doel het verzorgen van muziekprogramma’s
voor woonzorgcentra en verpleeghuizen in en
rond Assen. De studio is gevestigd in woonzorgcentrum De Slingeborgh in Assen. Het
programma-aanbod van de ROSA bestaat uit
populaire, voornamelijk Nederlandstalige,
streektaal, pop-, klassieke en religieuze muziekprogramma’s.
In een aantal woonzorgcentra en verpleeghuizen heeft de ROSA een beeldinformatiekanaal opgezet en zorgt zij voor een 24-uurs
muziekprogrammering.

Al een aantal jaren verzorgen we beeldinformatiekanaal met informatie over activiteiten in
en om het verzorgingshuis, met fotoreportages van activiteiten in de Slingeborgh, van
Assen en omgeving alsmede natuur- en landschapsfoto’s. Tevens verzorgt ROSA een 24uurs muziekprogrammering in de Slingeborgh.
Dit jaar is gestart met het houden van muziekcafés op PG-afdeling “de Lariks”. Op verzoek
van de activiteitenbegeleiding heeft ROSA in
december voor het eerst een Muziekcafé
Klassiek gepresenteerd.
Kloosterakker
De ROSA heeft maandelijks een muziekcafé
verzorgd voor de bewoners en hun familieleden. Deze muziekcafés werden goed bezocht.
Op verzoek van de activiteitenbegeleider had
een aantal muziekcafés een bijzonder thema.

Locaties die gebruik maken van de diensten
van de ROSA zijn:
- Anholt, Assen
- Ceresstaete, Assen
- Kloosterakker, Assen
- Nieuw Graswijk, Assen,
- Slingeborgh, Assen
- Vierackers, Assen
- Wijde Blik, Assen,
- Hendrik Kok, Rolde
- Driemaster, Smilde.
De ROSA is aangesloten bij de Verenging van
Huisomroepen Nederland (www.vhn.nl) en is
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder nummer 41017690.
Programma’s
De ROSA heeft in 2016 muziekcafés verzorgd
in de diverse woonzorgcentra en verpleeghuizen. Dit is een gezellige muziekmiddag voor
de bewoners en hun familieleden met veelal
muziek uit de jaren 50 tot ’80, van Acda & de
Munnik tot Zangeres zonder Naam. Bij de
muziekkeuze wordt rekening gehouden met
diegenen die het evenement bijwonen of beluisteren.

Corrie van de Noort op het terras van Kloosterakker.

Zo stond in de zomerperiode het muziekcafé
een aantal malen in het teken van vakantie.
Ook was er een speciaal muziekcafé met “terrasjesmuziek”. Dankzij het zonnige, warme
weer kon het muziekcafé die dag ook daadwerkelijk buiten op het terras worden gehouden.
De ROSA heeft op 3 september
ondersteuning verleend bij Super
Bij die gelegenheid werd een
aangeboden t.b.v. de bewoners
Kloosterakker.
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duo-fiets
van de

Vierackers
De Slingeborgh
In de Slingeborgh zendt de ROSA dagelijks
om 09.00 uur de dagopening uit. Deze dag-

Ook in de Vierackers werd naast de reguliere
muziekcafés een muziekprogramma op een
thema gepresenteerd. Op verzoek van de
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activiteitenbegeleiders werd een High Tea
door de ROSA voorzien van bijpassende
muziek.
Tv-informatiekanalen
De ROSA heeft sinds 1996 ervaring met het
installeren
en
onderhouden
van
tvinformatiekanalen (‘beeldkrant’) om bewoners
en bezoekers van zorginstelling van actuele
informatie te voorzien. In de Slingeborgh en
Nieuw Graswijk heeft de ROSA een beeldinformatiekanaal in draaien.

ze tijd van financiële versobering moet de
ROSA alle zeilen bijzetten om haar werk te
kunnen voortzetten. U kunt ons hierbij helpen
door u aan te melden als donateur; u bent al
donateur vanaf € 15,00 per jaar. Wilt u donateur worden, neem dat via e-mail contact met
ons op: rosa.radio0@gmail.com.
Ook (eenmalige) giften op rekeningnummer
NL64 INGB 0004 9152 16 t.n.v. Radio Omroep Stichting Assen blijven van harte welkom.
ROSA-medewerkers

Eind oktober is het informatiekanaal in het
zorg- en expertisecentrum Anholt opgeleverd.
In een aantal andere zorginstellingen is dit
ontwikkeling.
De zorginstellingen leveren de benodigde kopij aan en de ROSA draagt zorg voor de verwerking van het aangeleverde materiaal, de
aanschaf en het onderhoud van de apparatuur.
Van de techniek
Eind oktober is een nieuw beeldinformatiekanaal van start gegaan in het zorg- en expertisecentrum Anholt. De ROSA zorgt in samenwerking met een aantal medewerkers van
Anholt voor de invulling van het kanaal.

Technicus Nico Harms vrolijk achter ‘de knoppen’ tijdens
een muziekcafé in de Vijverhof.

Voor De Wijde Blik is een informatiekanaal in
ontwikkeling. Naar verwachting zal deze in het
eerste kwartaal van 2017 in gebruik worden
genomen.
Financieel
De ROSA kan haar taak vervullen dankzij medewerking van de woonzorgcentra en verpleeghuizen, vrijwilligers en donateurs. In de-

Een enthousiaste groep van acht vrijwilligers
verzorgt de radioprogrammering, de muziekcafés en de tv-informatiekanalen. Deze vrijwilligers ontvangen voor hun werkzaamheden
geen vergoeding.
Om de activiteiten voort te kunnen zetten is de
ROSA op zoek naar vrijwilligers voor:
 Het beheer van de discotheek;
 Het maken van fotoreportages;
 Het verzorgen van techniek bij radioprogramma’s en muziekcafés;
 Technische werkzaamheden zoals onderhoud van de apparatuur.
Heeft u belangstelling voor een van deze
werkzaamheden, neem dan contact op met de
voorzitter van de ROSA Anco Bierman
(rosa.radio0@gmail.com)

