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De ROSA is een onafhankelijke stichting die 
is opgericht in 1968. De ROSA bestond op 3 
februari 50 jaar! Dit is uitgebreid gevierd op   
8 februari met een etentje waarbij ook alle 
vaste contactpersonen van de diverse woon-
zorgcentra en verpleeghuizen waren uitgeno-
digd. Daarnaast was er in deze maand tijdens 
onze reguliere activiteiten een traktatie voor 
alle aanwezigen. 
 

 
Feestelijke muziekmiddag in De Slingeborgh   
 

Vijftig jaar geleden werd de omroep opgericht 
door initiatiefnemer Cees van Eijsden. In het 
eerste radioprogramma vertelt hij met plech-
tige stem hoe dat ging. 
 

De ROSA begon als ziekenhuisomroep van-
uit het Wilhelmina Ziekenhuis Assen. In de 
hoogtijdagen waren er dagelijks radio-
uitzendingen, tv-programma’s en zetten veer-
tig vrijwilligers zich in. Dat kwam in 2003 tot 
een einde. Kort daarna volgde een verhuizing 
naar De Slingeborgh, waar weer een volledi-
ge huisomroep is opgebouwd. 
 

Als huisomroep hebben we als doel het ver-
zorgen van muziekprogramma’s voor woon-
zorgcentra en verpleeghuizen in en rond As-
sen. Onze studio is gevestigd in woonzorg-
centrum De Slingeborgh in Assen. 

 

Activiteiten in 2018 
 

De ROSA heeft het afgelopen jaar 64 mu-
ziekcafés verzorgd in de diverse woonzorg-
centra en verpleeghuizen. Het ROSA-
muziekcafé is een gezellige muziekmiddag 
voor de bewoners en hun familieleden. Van-
zelfsprekend wordt bij de muziekkeuze reke-
ning gehouden met diegenen die de pro-
gramma’s bijwonen of beluisteren.  
 

Locaties die gebruik maken van de diensten 
van de ROSA zijn: 

- Anholt, Assen 
- Ceresstaete, Assen 
- Kloosterakker, Assen 
- Nieuw Graswijk, Assen,  
- De Slingeborgh, Assen 
- De Vierackers, Assen 
- De Wijde Blik, Assen,  
- Hendrik Kok, Rolde 
- Wenning, Rolde 
- Driemaster, Smilde.  

 

Op verzoek van Interzorg heeft de ROSA 
daarnaast de vrijwilligersavonden in de loca-
ties  Anholt, Hendrik Kok, De Hoprank en    
De Wijde Blik voorzien van muziek. Daar-
naast heeft de ROSA op 21 september haar 
medewerking verleend aan een speciale bu-
rendag in Kloosterakker. 
 

In Ceresstaete hadden de muziekcafés sinds 
eind juni 2017 een door de activiteitenbege-
leiders voorgesteld thema als bijvoorbeeld 
Franstalige muziek, jazz of licht klassieke 
muziek. Tijdens deze thema-muziekcafés 
merkten de ROSA-presentatoren dat de be-
woners niet altijd goed reageerden op de 
muziek. Zij misten de voor hen zo herkenbare  
en vertrouwde Nederlandstalige muziek. 
 

Dit heeft ertoe geleid dat de ROSA dit najaar 
heeft besloten niet langer met muziekthema’s 
te werken. Wel wordt door de ROSA-
presentatoren ter plekke uitgezocht welke 
muziek de cliënten graag zouden willen ho-
ren. Door op die manier de inhoud van het 
muziekcafé samen te stellen wordt tegemoet 
gekomen aan de wensen van de bewoners 
en cliënten. 
 

Op verzoek van de activiteitenbegeleider  
stond er in Kloosterakker op 17 juli een spe-
ciaal muziekcafé met “terrasjesmuziek” ge-
pland. Helaas kon door de hoge temperatuur  
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het muziekcafé op de geplande dag niet bui-
ten op het terras worden gehouden.  
 

 
Traktatie tijdens de muziekcafés in februari. 
 

Naast eerdergenoemde muziekcafés heeft de 
ROSA in De Slingeborgh, op de afdeling 
Psychogeriatrische Zorg (PG) “de Lariks” een 
klassiek muziekprogramma gepresenteerd.  
 

Het activiteitenteam van De Vierackers ver-
zorgt jaarlijks voor de bewoners een Play-
backshow. Ook dit jaar zorgde de ROSA voor 
de muzikale ondersteuning. Anco Bierman 
presenteerde de playbackshow en hij schit-
terde (verkleed als zonnebloem) als René 
Schuurmans met het lied  “laat de zon in je 
hart”. Technicus Nico Harms en presentator 
Corrie van de Noort vertolkten als Willy en 
Willeke Alberti het lied “Omdat ik zoveel van 
je hou” uit de musical “De Jantjes”.  
 
Dagopening en Kierlicht 
 

In De Slingeborgh zendt de ROSA dagelijks 
om 09.00 uur de dagopening uit. Deze dag-
openingen worden door een team van vrijwil-
ligers samen met de ROSA verzorgd.  
 

Tweewekelijks, op zaterdagavond van 19.00 
tot 20.00 uur, verzorgt de ROSA het pro-
gramma Kierlicht, een religieus muziekpro-
gramma. Deze zal in 2019 worden aangepast 
naar een nieuwe stijl, waarin niet alleen reli-
gieuze maar ook andere muziek is opgeno-
men in de sfeer van het programma.  
 
Beeldinformatiekanalen 
 

De ROSA heeft in De Slingeborgh, Nieuw 
Graswijk, Anholt en De Wijde Blik een beeld-
informatiekanaal. Hiermee worden bewoners 
en bezoekers van de zorginstelling van ac-
tuele informatie voorzien.  
 

Op verzoek van de activiteitenbegeleiders 
van de PG-afdeling zal de ROSA in opdracht 
in de loop van 2019 een afzonderlijk informa-
tiekanaal opzetten speciaal gericht op deze 
afdeling.  
 
Van de techniek 
 

Vanuit Interzorg is afgelopen jaar een proef-
project gestart met het gebruik van persoon-
lijke muziekspelers. Begeleiders of familiele-
den van cliënten leveren een overzicht van 
de muzikale voorkeur van de cliënt en even-
tueel een aantal Cd’s. De ROSA vult vervol-
gens de muziekspeler. Na verloop van tijd 
wordt deze weer ingeleverd bij de ROSA en 
voorzien van nieuwe muziekaanvragen. In 
2019 zal het vullen van de muziekspelers 
worden opgenomen in de vaste activiteiten.  
 
ROSA-medewerkers 
 

Een groep van negen vrijwilligers verzorgt de 
radioprogrammering, de muziekcafés, het 
beheer van de muziekspelers en de beeld-
informatiekanalen. 
 

De ROSA is op zoek naar enthousiaste vrij-
willigers om aan de toenemende vraag vanuit 
zorginstellingen te kunnen blijven voldoen. 
Belangstellenden kunnen contact opnemen 
met de voorzitter van ROSA,  Anco Bierman 
(rosa.radio0@gmail.com). 
 
Financieel 
 

De ROSA kan haar taak vervullen dankzij 
medewerking van de woonzorgcentra en ver-
pleeghuizen, vrijwilligers en donateurs.          
U kunt de ROSA ook steunen door u aan te 
melden als donateur vanaf € 15,- per jaar. 
Wilt u donateur worden, neem dan via e-mail 
contact op: rosa.radio0@gmail.com.  
 

Giften ter ondersteuning van het werk van de 
ROSA zijn van harte welkom op rekening-
nummer NL64 INGB 0004 9152 16 t.n.v. 
ROSA Radio. 
 

De ROSA is aangesloten bij de Verenging 
van Huisomroepen Nederland (www.vhn.nl) 
en is ingeschreven bij de Kamer van Koop-
handel onder nummer 41017690. 
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