ROSA JAAROVERZICHT 2021
Het ROSA-muziekcafé is een gezellige muziekmiddag voor bewoners, hun familieleden
en bezoekers. 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.
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 2021
Door alle maatregelen rondom corona moest
ook de ROSA dit jaar wederom haar activiteiten in de diverse woonzorgcentra en verpleeghuizen stilleggen. In de periode dat de
maatregelen iets versoepeld werden, zijn er
aangepast nog wel enkele muziekcafés geweest.

Uitzendingen
Via een intern omroepsysteem in De Slingeborgh zendt de ROSA dagelijks om 09.00 uur
de dagopening uit.
Tweewekelijks, op zaterdagavond van 19.00
tot ongeveer 20.00 uur, is er via hetzelfde
kanaal het programma Kierlicht. Dit is een
programma met religieuze muziek, aangevuld
met een aantal gedichten. Aan het eind van
elke maand is er op zaterdagavond een programma met gevarieerde muziek, meestal
gericht op een bepaald thema of muziekstroming.
Dagelijks is er tussen 7.30 en 22.30 uur op
het eerste kanaal gevarieerde mix van diverse muziek uit de periode 1955 tot 1975 te
horen. In de ochtend is er het ‘Koffie-uurtje’
met uitsluitend Nederlandstalige en streektaal
muziek. Het andere kanaal is voor uitzending
van modernere muziek uit de periode na
1975. Buiten of tijdens activiteiten ook op
verzoek.
Door de coronamaatregelen konden het afgelopen jaar de kerkdiensten in veel verzorgingshuizen voor een groot deel niet doorgaan. De ROSA is vanuit de kerken wederom
benaderd om opgenomen diensten te bewerken en uit te zenden op de beschikbare kanalen.
In deze periode konden ook de weeksluitingen langere tijd niet plaatvinden. Als alternatief verzorgden twee predikanten teksten die
ze thuis opnamen. In de studio van de ROSA
is de eindmontage met muziek naar een
compleet programma van ongeveer een half
uur, die daarna zowel vrijdag op het interne
kanaal als via de kerkradio de zondag daarop
te beluisteren is.
Beeldinformatiekanalen

Themamiddag muziekcafé ‘Duitsland’ met Anco en
Corrie in verzorgingshuis De Vijverhof.

De ROSA verzorgt in De Slingeborgh, Nieuw
Graswijk, Anholt en De Wijde Blik een beeldinformatiekanaal, ook wel kabelkrant genoemd. Hiermee worden bewoners en be-
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zoekers van de zorginstelling van actuele
informatie voorzien. Met de coronamaatregelen is ook de inhoud van deze kanalen aangepast. Actuele informatie over coronamaatregelen en activiteiten voor bewoners kon op
deze manier snel worden verstrekt.
Dit jaar is er op de locatie Hendrik Kok besloten voor het daar aanwezige beeldinformatiekanaal over te stappen naar de ROSA. Inmiddels is de officiële opdracht voor aanpassing van een bestaand systeem ontvangen.
Begin 2022 zal de aanpassing op het systeem worden gemaakt.
Voor de woonzorglocatie Kloosterakker is na
een overleg met de ROSA besloten een
nieuw beeldinformatiekanaal te starten. In
samenwerking met de Activiteitenbegeleiding
en het locatiemanagement is de opdracht aan
de ROSA verstrekt. Ook hier verwachten we
begin 2022 van start te gaan.
Van de techniek
Door technici van de ROSA is vorig jaar het
aantal uitzendkanalen van het uitzendsysteem in verzorgingshuis De Slingeborgh uitgebreid naar 3, waarvan 1 kanaal bestemd is
voor programma’s naar de kamers van bewoners als genoemd onder uitzendingen.
Vanwege de coronamaatregelen werd er in
de studio telkens door 1 medewerker vooral
gewerkt aan productie van kant en klare programma’s voor de wekelijkse uitzendingen.
ROSA-medewerkers
Een groep van zeven vrijwilligers verzorgt
momenteel de radioprogrammering, de muziekcafés, het beheer van de muziekspelers
en de beeldinformatiekanalen. Ze voren
daarnaast bestuurlijke en technische werkzaamheden uit.

Muziekcafé met borrelhapjes in woonzorgvoorziening
Ceresstaete.

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 en
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder nummer 41017690.
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