ROSA JAAROVERZICHT 2019
Het ROSA-muziekcafé is een gezellige muziekmiddag voor de bewoners, bezoekers en
hun familieleden. Vanzelfsprekend wordt bij
de muziekkeuze rekening gehouden met diegenen die de programma’s bijwonen of beluisteren.

De ROSA, een in 1968 opgerichte onafhankelijke stichting, begon als ziekenhuisomroep
in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Sinds
2003 is de ROSA een huisomroep met als
doel het verzorgen van muziekprogramma’s
voor woonzorgcentra en verpleeghuizen in en
rond Assen.

In Ceresstaete hadden de muziekcafés een
door de activiteitenbegeleiders voorgestelde
thema’s als Spaanstalige- of licht klassieke
muziek, jazzmuziek etc. Omdat de cliënten
de voor hen zo herkenbare en vertrouwde
veelal Nederlandstalige muziek misten heeft
de ROSA in het najaar van 2018 besloten
niet langer met muziekthema’s te werken. In
2019 is gebleken dat dit een juiste keuze is
geweest.
De presentatoren merken dat de cliënten het
waarderen dat er muziek wordt gekozen die
zij graag horen. Door op die manier de inhoud van het muziekcafé samen te stellen
wordt nadrukkelijk tegemoet gekomen aan de
wensen van de bewoners en cliënten.
Op de Nationale Ouderendag, 4 oktober
2019, heeft de ROSA een speciaal programma met dansmuziek verzorgd in Ceresstaete.

Presentator en technicus Jetse Miedema tijdens een
muziekcafé in zorgcentrum De Kloosterakker in Assen.

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
De Wenning, Rolde
De Driemaster, Smilde

De studio van de ROSA is gevestigd in
woonzorgcentrum De Slingeborgh in Assen.
Activiteiten in 2019
De ROSA heeft het afgelopen jaar 58 muziekcafés verzorgd in de diverse woonzorgcentra en verpleeghuizen.

“Voetjes van de Vloer” op Nationale Ouderendag.

Door de zeer hoge temperaturen in de zomer
van 2019 konden helaas geen muziekcafés
buiten op de terrassen van woonzorgcentra
plaatsvinden.
Naast eerdergenoemde muziekcafés heeft de
ROSA in De Slingeborgh, op de afdeling
Psychogeriatrische Zorg (PG) “de Lariks” een
klassiek muziekprogramma gepresenteerd
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Bewoners van een PG-afdeling kunnen onrustig zijn. Opvallend is dat bewoners bij het
horen van de eerste klanken de bewoners
muisstil worden. Met veelal gesloten ogen,
genieten zij in stilte van de muziek van Mozart, Beethoven, de stem van Pavarotti en
Callas. De muziek geeft zichtbaar rust en
ontspanning.

van 2019 een afzonderlijk informatiekanaal
opzetten speciaal gericht op deze afdeling.
Dit is (nog) niet gerealiseerd, mogelijk door
de aankomende verbouwing / nieuwbouw van
De Slingeborgh.
Van de techniek
Het proefproject vanuit Interzorg met het gebruik van persoonlijke muziekspelers is een
groot succes gebleken. Begeleiders of familieleden van cliënten leveren een overzicht
van de muzikale voorkeuren aan. In 2019 is
het vullen van de muziekspelers opgenomen
in de vaste activiteiten.
ROSA-medewerkers
Een groep van negen vrijwilligers verzorgt
momenteel de radioprogrammering, de muziekcafés, het beheer van de muziekspelers
en de beeld-informatiekanalen.

Presentator Corrie van de Noort in gesprek met clienten
van PG-afdeling De Lariks tijdens het klassieke
muziekprogramma.

Vertegenwoordigers van de Protestantse
Kerk Assen hebben een tweetal muziekcafés
bijgewoond. Naar aanleiding daarvan zijn drie
artikelen over de ROSA verschenen in het
kerkblad van PKN Assen.
Dagopening en Kierlicht
In De Slingeborgh zendt de ROSA dagelijks
om 09.00 uur de dagopening uit. Sinds oktober 2019 worden de dagopeningen aangevuld met nieuwe programma’s.
Tweewekelijks, op zaterdagavond van 19.00
tot 20.00 uur, zendt de ROSA het programma
Kierlicht uit. In 2019 heeft het programma
een wijziging ondergaan. Kierlicht bestaat
niet langer uit alleen religieuze muziek maar
ook andere muziek die past in de sfeer van
het zaterdagavond-programma.
Beeldinformatiekanalen
De ROSA verzorgt in De Slingeborgh, Nieuw
Graswijk, Anholt en De Wijde Blik een beeldinformatiekanaal. Hiermee worden bewoners
en bezoekers van de zorginstelling van actuele informatie voorzien.
Op verzoek van de activiteitenbegeleiders
van de PG-afdeling zou de ROSA in de loop

De ROSA is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers 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 verpleeghuizen, 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 rekeningnummer NL64 INGB 0004 9152 16 t.n.v.
ROSA Radio.
De
ROSA
is
aangesloten
bij
de
Vereniging van Huisomroepen Nederland
(www.vhn-huisomroep.nl) en ingeschreven bij
de Kamer van Koophandel onder nummer
41017690.

