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Voorwoord

Voor u ligt de Rosenbabbel die in het teken staat van het 
60-jarig bestaan van Rosengaerde. 

Afgelopen zomer beleefden we met elkaar een feestelijke 
dag om te vieren dat Rosengaerde al zo lang zelfstandig 
bestaat. 

We aten gebak bij de koffie, genoten van muziek en foto’s 
en bovenal van elkaars gezelschap. Wat is het fijn dat de 
maatregelen rondom versoepeld zijn, zodat we weer meer 
samen kunnen doen. Want zorgen voor elkaar, dat doen 
we samen. 

Deze Rosenbabbel is óók samen met u tot stand gekomen. 
We ontvingen een prachtige brief en ook een gedicht, 
beide geschreven door één van onze bewoners. U leest 
ze op pagina 10 en 20. Bedankt voor deze waardevolle 
toevoegingen! 

Verder vindt u in deze uitgave onder andere een stukje 
over de geschiedenis van Rosengaerde, een interview met 
de Stichting Vrienden van Rosengaerde, maar ook een 
heerlijk recept voor hete bliksem uit de oven. 

Ik hoop dat u met veel plezier deze uitgave van de 
Rosenbabbel leest!

Hartelijke groet,

Margot Seip 
bestuurder Rosengaerde

*Deze Rosenbabbel is de laatste editie die u ontvangt, 
in de toekomst houden we u via andere middelen op de 
hoogte van de ontwikkelingen bij Rosengaerde.  
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Geschiedenis Rosengaerde
In september 2017 gaf de Historische Kring een 
editie van Rondom Dalfsen uit, waarin zij aandacht 
besteedde aan de geschiedenis Rosengaerde. Enkele 
passages uit die editie delen we hier.

Armenhuis
In 1890 opende in Dalfsen, recht tegenover de Grote 
Kerk, het armenhuis. “De mensen waren er maar 
moeilijk toe te bewegen naar het armenhuis te gaan. 
Niet alleen de strenge discipline, maar ook het feit 
dat je definitief tot de categorie der armen behoorde, 
was de reden dat men er niet wilde wonen. 

In 1909 werd het armenhuis omgevormd tot 
een “Oudemannen- en vrouwenhuis. Maar 
deze verandering hielp niet. In 1922 werd het 
Oudemannen- en vrouwenhuis gesloten en verkocht.
 
Bejaardencentrum
Na de sluiting bestond in de Nederlandse Hervormde 
kerk de wens in Dalfsen een bejaardenhuis op 
te richten. In 1947 werd voor het te bouwen 
bejaardenhuis grond gekocht met als voorwaarde 
dat binnen 20 jaar een rusthuis gebouwd moest 
worden. De grond werd voor twee gulden per 
vierkante meter gekocht.

In juli 1961 werd de ‘Stichting Hervormd 
Bejaardencentrum Dalfsen’ ingeschreven en 
met financiële hulp van Landelijk Hervormde 
bouwstichting te Utrecht werd in 1962 met de bouw 
van het eerste bejaardencentrum in Dalfsen gestart. 
De bouw kostte ongeveer 830.000 gulden.

In maart 1963 werd een opnamecommissie 
aangewezen en in juni 1963 schreef de directrice, 
mej. Kuipers in ‘De Klop’ (maandblad van de 
Nederlands Hervormde Gemeente Dalfsen) dat er 
al ingevulde aanmeldingsformulieren terug waren 
gekomen. De bewoners zijn vanaf 65 jarige leeftijd 
welkom, mits in goede gezondheid. In juni 1963 
wordt de eerste bewoonster opgenomen. In juli 1963, 
als de officiële opening plaats vindt, telt Rosengaerde 
20 bewoners. In het begin is de animo nog niet erg 
groot maar eind november 1963 wordt het huis 
bewoond door ruim 50 personen.

Nieuwbouw
Het gebouw aan de Brandkolkstraat 1 bleek al 
gauw verouderd. In juni 1984 werd besloten dat het 
nieuwe gebouw van Rosengaerde op de plaats moest 
komen van de openbare school ‘De Pleyen’. In 1985 
werd duidelijk dat er nieuwbouw zou komen en op 7 
november 1986 ging de eerste spade in de grond. De 
bouw kostte ongeveer 4,5 miljoen gulden. Op 18 mei 
1988 vond de officiële opening plaats.
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Zoals eerder beschreven werd in 1963 Rosengaerde 
geopend aan de Brandkolkstraat. In 1975 kwamen 
er 20 aanleunwoningen aan de Schoolstraat, op de 
plaats waar het eerste gebouw van Rosengaerde 
stond. Omdat het hoofdgebouw niet meer aan 
de eisen van die tijd voldeed werd in 1988 een 
geheel nieuw gebouw gerealiseerd. Na de sloop 
van het oude Rosengaerde werd in 1989 een nieuw 
aanleunwoningcomplex gebouwd: “Pleyenhof”. 

Het hoofdgebouw wordt in 2000 ingrijpend verbouwd 
en uitgebreid met 16 nieuwe aanleunwoningen. 
De uitbreiding krijgt de naam: “De Brandkolk”. De 
bejaardenhuisjes aan de Brandkolkstraat worden 

in 2008 afgebroken. Een nieuw complex met 6 
appartementen wordt bijgebouwd: “De Kleine 
Brandkolk”.

Peildatum
Tot het vijfde lustrum in 1988 is men als startdatum 
van het bejaardencentrum ‘Rosengaerde’ uitgegaan 
van 15 juli 1963 (opening van het gebouw). Later 
werd de oprichting van de stichting, 21 juli 1961, als 
peildatum genomen. 

Bron: Rondom Dalfsen 90 (september 2017).
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De beweegtuin

Rosengaerde had een prijs gewonnen voor een 
ontwerp van een beweegtuin. De ruimte tussen 
het hoofdgebouw en de Schoolstraat was daar 
wel geschikt voor. Veel werk werd verzet door 
vrijwilligers, de Vrienden van Rosengaerde zorgde 
financieel voor een steun in de rug. 

Er kwamen wat eenvoudige bewegingsapparaten. 
Bij de officiële opening was Olga Commandeur 
uitgenodigd. Het was een feestelijk gebeuren. 
Hier en daar waren wat bloemen geplant en later 
ook wat groente en fruit. De bedoeling was dat 
samen met vrijwilligers ook bewoners kwamen 
helpen met het onderhoud voor zover dat 
mogelijk was. Vrijdagsmiddags kwamen soms ook 
schoolklassen helpen en Anita zorgde ervoor dat 
alles keurig verliep. 

De Vrienden van Rosengaerde zorgden voor 
een bord met vermelding van wat de bedoeling 
is van de beweegtuin. Zij zorgden ook voor een 
geweldige sproeigelegenheid nadat in de zomer 
daarvoor alles totaal was verdroogd. Inmiddels 
zijn vrijwilligers mondjesmaat en bijna alle 

bewoners of te oud of te gebrekkig om dat werk 
te kunnen doen. 

Nieuwe bewoonster

Maar toen kwam er een nieuwe bewoonster in de 
Schoolstraat. 
Mevrouw Roelie van Keulen. 
Bijna 90 jaar oud. 
Samen met haar man had zij jaren lang in de 
tuinderij gewerkt. Dat was haar wel toevertrouwd. 
Bij een ongeval had ze haar pols gebroken. Nog 
een lange herstelperiode voor de boeg. Aan één 
blik op de beweegtuin had zij al wel genoeg. In 
de blik van haar ogen las je de gedachten. Die 
beweegtuin lag gewoon op haar te wachten. 
Inmiddels is haar man overleden. 

Roelie is intussen als echte tuinvrouw opgetreden. 
Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. Dat ze 
kromgebogen in de beweegtuin staat. Samen met 
haar trouwe, ook gehandicapte knecht, 
voeren ze tegen al dat onkruid een enorm 
gevecht. 

Uit ervaring herken ik de pijn die er na een dag zo 

Ingezonden brief 

Roelie, namens vele bewoners, hartelijk dank voor uw bijdrage aan de tuin
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te werken ook voor hun zal zijn. Maar ook dat blijde gevoel. 
Iets moois te hebben gemaakt voor jezelf en voor een goed 
doel. Inmiddels zijn over de hele tuin mooie bloemperkjes 
verrezen. Roelie kent haar adresjes, weet precies waar ze 
moet zijn. 

Ik hoop dat er een potje is om de onkosten uit te halen, want 
ik zie Roelie er voor aan dat ze het anders zelf gaat betalen. 
Voor Roelie en haar trouwe knecht. 
“Dank je wel” en dat meen ik echt.

Ik hoop dat veel bewoners uit Rosengaerde die maar amper 
buiten komen, door vrijwilligers, familie of mantelzorgers af 
en toe naar de beweegtuin worden meegenomen. Ook als 
bewegen moeilijk gaat. 
Genieten van die mooie tuin, daarvoor is het nooit te laat. 

Nellie Eykelkamp
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Een interview met oud-bestuurder Dinand 
Smalbrugge en huidig bestuurder Margot Seip.
Het zal ergens in de bestuursperiode van 
Dinand Smalbrugge geweest zijn, dat ik met mijn 
vioolkoffer in mijn hand bij Rosengaerde naar 
binnen liep. In mijn herinnering was het ergens 
in december en mocht ik, onder begeleiding van 
mijn lerares, kerstliedjes ten gehore brengen. 
Dankbaar vond ik dat, want iedereen zat rustig 
op de stoelen te luisteren en na afloop kreeg ik 
een warm applaus. Een fijne herinnering. Nu, zo’n 
25 jaar later, loop ik Rosengaerde weer binnen. 
Dit keer op een zonnige nazomerdag. In plaats 
van mijn viool heb ik mijn laptop en schrijfblok 
bij me. Ik loop naar de kamer van Margot Seip, 
de huidige bestuurder. Daar zal ik haar én oud-
bestuurder Dinand Smalbrugge interviewen over 
Rosengaerde toen en nu. 

Door Roosmarijn Koetsier – Communicatie en pr 

Terwijl ik koffie haal, wisselen Margot Seip en 
Dinand Smalbrugge hun eerste woorden. Ze 
hebben elkaar niet eerder ontmoet, maar de 
sfeer is direct goed. Er wordt op prettige wijze 
met elkaar gepraat en eigenlijk hoef ik niet 
eens mijn vragenlijstje bij de hand te houden. 
Als vanzelf ontstaat er een gesprek waarin het 
Rosengaerde van vroeger naast het heden wordt 
gelegd. Smalbrugge neemt ons mee terug in 
de tijd. “Tja, in precieze jaartallen ben ik eerlijk 
gezegd niet zo goed, maar ik ben ergens rond 
1990 bestuurder geworden van Rosengaerde. 
In 2012 ben ik weggegaan, toen ging ik namelijk 
met pensioen.” Dinand Smalbrugge start zijn 
loopbaan als administrateur, hij deed vanaf 1974 de 
administratie van Rosengaerde en de Maat (later 
Het Zand). Toen er bij Rosengaerde gesproken 
werd over nieuwbouw, trok dat zijn aandacht. “Ik 
ben toen volledig overgestapt naar Rosengaerde. 
Ik vond de nieuwbouw interessant, maar natuurlijk 
ook de omgang met ouderen. Het was een mooie 
combinatie.” Zijn functir als bestuurder begon 
toen hij even de waarneming deed. Net als Margot 
Seip, die eind vorig jaar de waarneming deed voor 

Rosengaerde en per 1 januari benoemd is als 
bestuurder.

Dalfsenaren horen in Dalfsen  
“De tijd was toen natuurlijk erg anders. Als 
je 65 was en nog gezond, ging je naar het 
bejaardentehuis,” vertelt Dinand Smalbrugge. 
“Maar we dachten wel veel na over de toekomst. 
Mensen kregen steeds meer toegang naar buiten, 
er kwamen aanleunwoningen… Tegelijk waren de 
wachtlijsten enorm en stonden we te popelen om 
daar wat aan te doen. We gingen samenwerken 
met Het Zand, zodat we de capaciteit konden 
halen en verpleeghuiszorg konden bieden.” “Het 
was toen best een zware tijd voor de zorg,” haakt 
Seip in. “De zorg ging van de provincie naar de 
zorgkantoren en veel organisaties moesten 
opdoeken. Was die samenwerking dan het succes 
van Rosengaerde?” Dinand Smalbrugge glimlacht 
en formuleert zijn antwoord zonder enige twijfel. 
“Binding is het sleutelwoord, daar valt en staat 
alles mee. We zorgden met elkaar voor het succes, 
de medewerkers moeten hierbij echt als eerste 
genoemd worden. ‘Thuis’ was de visie en die werd 
gevormd en uitgedragen met elkaar. Dalfsenaren 
horen in Dalfsen, ook als ze ouder worden en zorg 
nodig hebben.” Hij kijkt naar Margot Seip en zegt: 
“Volgens mij gaat de organisatie nu weer die kant 
op. Klopt dat?” Margot Seip knikt. “Het gebeurt op 
de werkvloer. Medewerkers mogen hun eigen werk 
regelen, daar waar het kan. Ik vind het belangrijk 
dat ook zij ontzorgd worden en dat bijvoorbeeld 
de administratie gedaan wordt door iemand die 
dát leuk vindt en goed kan.” “Precies!” vult Dinand 
Smalbrugge aan. “Werken in de zorg is een roeping. 
Je moet echt lol hebben in wat je doet.” 

Tijden veranderen
De twee zitten duidelijk op één lijn als het gaat 
om de wijze van besturen en de kijk op de zorg. 
Maar tijden zijn wel degelijk veranderd. Dinand 
Smalbrugge vertelt dat er veel werknemers waren 
die 30 of 40 jaar bij Rosengaerde werkten. “Dat 
hoefde niet, maar het gebeurde wel. Er was veel 
binding onderling. Dat is nu natuurlijk anders, 

Verbinding is van alle tijden
Een interview met oud-bestuurder Dinand Smalbrugge en huidig bestuurder Margot Seip.
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dat kan ook niet anders… Er zijn veel 
meer prikkels om te veranderen van 
baan, neem alleen al het financiële 
aspect. Mensen lopen nu sneller 
naar een andere werkgever.” Margot 
vult hem aan: “Ja, de wereld is een 
stuk individualistischer geworden. 
Maar het aspect van binding is er nog 
steeds, alleen op een andere manier. 
Nu proberen we bijvoorbeeld met 
samenwerkingspartners te zoeken 
naar manieren om werknemers te 
binden en te behouden voor de zorg.” 
Waar de twee veel overeenkomsten 
zien, zijn er dus ook duidelijke 
verschillen. Margot vraagt zich af of 
de veranderingen nu ook sneller gaan. 
“Dat denk ik wel,” beaamt Dinand Smalbrugge. 
“Vroeger werd je beoordeeld op de hoeveelheid 
protocollen in de kast. Pas later keek de inspectie 
ook in hoeverre je die toepaste en of ze bekend 
waren bij medewerkers en bewoners.” “Ja, de 
eisen worden steeds hoger. Om te kunnen blijven 
bestaan, moet je ook de kwaliteit van de processen 
verbeteren. We moeten mee met de tijd!” vertelt 
Margot. 

Ze praat Dinand Smalbrugge bij over de 
ontwikkelingen van de Blauwe Bogen, die fungeert 
als ontmoetingscentrum voor alle senioren in het 
dorp. Ook een stap om Rosengaerde gezond en 
succesvol te houden. “Ik heb in mijn jaren nog 
geprobeerd een samenwerking op te zetten met 
(destijds) WelzijnOuderen, dat lukte toen niet. Ik 
vind het mooi om te zien dat het nu wel is gelukt. 
Wisten jullie wel dat er vroeger een biljart stond? En 
we maakten toen ook al maaltijden voor mensen 
van buiten Rosengaerde. Ook dit soort activiteiten 
zorgt voor binding.”

Het is een opvallend gegeven tijdens het gesprek, 
het woord ‘binding’ komt meerdere malen terug 
en het lijkt wel alsof de bestuurders beiden 
in dezelfde cyclus van de tijd aan het roer van 
Rosengaerde staan of hebben gestaan. De twee 
denken over veel hetzelfde, al zijn ze het ook 
roerend met elkaar eens dat de één niet dezelfde 
uitdagingen heeft gekend als de ander. Elke tijd 
heeft zo zijn uitdagingen. Margot Seip is benieuwd 

hoe Dinand Smalbrugge aankijkt tegen het langer 
thuis wonen in het geval van dementie. “Dementie 
is als zelfstandig wonende moeilijk te behappen,” 
aldus Dinand Smalbrugge. “Ik denk niet dat er 
veel meer kan dan nu al gebeurt. Er kan heel veel 
thuis, bijvoorbeeld bij somatiek. Maar ik denk 
eigenlijk dat het huidige systeem van langer thuis 
wonen misschien nog wel meer geld kost dan het 
vroegere systeem.” Margot Seip reageert: “Volgens 
mij hebben we ook het kantelpunt bereikt. Op een 
gegeven moment heb je zoveel zorg thuis nodig, 
dat het niet praktisch en financieel haalbaar is. 
Maar toch is dat nog niet de denkrichting van 
Nederland op dit moment… Maar op een gegeven 
moment gaat die beweging draaien.” “En dan is de 
cirkel weer rond en komen we uit bij de vroegere 
verzorgingshuizen,” besluit Dinand Smalbrugge.

Glimlach
Als één van de laatste dingen vragen we Dinand 
Smalbrugge hoe hij het vindt om weer in 
Rosengaerde te zijn. “Negen jaar geleden ben je 
gestopt, voelt het als lang geleden?” vraagt Margot 
Seip. “Nee, het voelt korter. Ik volg Rosengaerde 
ook nog steeds, houd het wel een beetje in de 
gaten hoor. En het is fijn om hier binnen te lopen 
en nog steeds bekenden tegen te komen.” En dat 
wordt bevestigd als we door het gebouw lopen om 
buiten nog even een foto te maken. Een opgestoken 
hand, een groet en een gesprekje hier en daar. Het 
zorgt voor een glimlach op het gezicht van Dinand 
Smalbrugge én dat van Margot Seip. Fijn dat ik dat 
kan vastleggen als ik ze buiten op de foto zet! 
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21 juli 2021: 
Rosengaerde 60 jaar!

Op woensdag 21 juli vierde Rosengaerde samen met 
haar bewoners, cliënten, vrijwilligers en personeel 
haar 60e verjaardag. Waar jaren geleden de eerste 
steen werd gelegd in de stromende regen, werd het 
60-jarig bestaan gevierd onder de stralende zon. De 
dag werd afgetrapt met het hijsen van de vlag en een 
korte toespraak van bestuurder Margot Seip. Daarna 
konden de bewoners, cliënten, vrijwilligers en het 
personeel genieten van een lekker stukje taart bij 
de koffie. Het maximumaantal bezoekers voor het 
restaurant was volgens de coronamaatregelen al snel 
behaald, maar gelukkig konden de andere bewoners 
ook terecht op andere plekken in het gebouw of 
kregen zij het gebakje zelfs persoonlijk bij hen thuis 
bezorgd. Het feestelijke sfeertje werd compleet met 
een klein draaiorgeltje dat de gehele ochtend vele hits 
van vroeger ten gehore bracht. In de middag zorgde 
trio Smooi voor een extra feestelijke stemming. In 
de ontmoetingsruimte zorgde een digitale fotogalerij 
van Rosengaerde door de jaren heen er voor dat men 
samen herinneringen kon ophalen. Al met al was het 
een gezellige dag bij Rosengaerde!



21 juli 2021: 
Rosengaerde 60 jaar!
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Recept Menu de Chef
Julian de Wolf deelt een recept! Voor bewoners en cliënten maakt hij samen met zijn collega’s wel 
eens Hete Bliksem als stamppot. Deze variant komt uit de oven en is vast en zeker voor velen een 
herkenbare maaltijd van vroeger.

Hete Bliksem uit de oven
Benodigdheden

• 1 ui
• 150 gram gehakt
• 1 teentje knoflook geperst
• 1 tl ketjap
• 100 gram spek in plakjes
• 1 jonagold appel in schijfjes
• 3 kruimige aardappels
• 1 dl melk
• Zakje geraspte kaas
• Snufje zout, peper, kaneelpoeder, en snufje 
 nootmuskaat
• Boter om de ovenschaal in te vetten

       Bereidingswijze

Bak de ui en het gehakt en voeg de knoflook toe. 
Giet de ketjap erover. Bak het spek en daarna de 
appelschijfjes. Maak de aardappelpuree klaar. 
Schil de aardappels, kook ze net onder water in 
20 minuten gaar. Giet af en stamp de aardappels 
plus een klontje boter. Voeg de kruiden toe: 
snufje kaneelpoeder, nootmuskaat , zout en 
peper. Zet de pan weer op het vuur en roer 
tot alles smeuïg is. Vet een ovenschaal in . leg 
onderin het gebakken spek, daarop de appel, dan 
de gehaktmix en tenslotte de puree. Bestrooi 
met geraspte kaas. Zet 10 a 15 minuten in een 
voorverwarmde oven op 180 graden. Niet langer, 
want alles was al warm!

Eet smakelijk! 
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Vakantie
De vakantieperiode is alweer afgelopen. Die periode verloopt tegenwoordig een stukje 
anders dan vroeger. Onderstaand krantenknipsel is afkomstig uit De Klop, het Maandblad 
der Nederlands Hervormde Gemeente Dalfsen. Het neemt ons mee naar het Rosengaerde 
van 1967 en de zomers van vroeger…
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Om tafel met Stichting 
Vrienden van Rosengaerde
Een ijsje op een warme dag of de huifkartocht naar Ommen, een bloemetje met Pasen of de jaarlijkse rolstoel-wandel-
driedaagse. Iedereen kan zich wel íets voor de geest halen wat uit de koker van Stichting Vrienden van Rosengaerde 
kwam. Sinds 1993 bestaat deze Stichting, opgericht om de cliënten van Rosengaerde wat leuks te bieden waar vanuit 
de zorg geen geld aan wordt besteed. Voorzitter Gerda de Groot en bestuurslid Bertus Paarhuis praten ons bij over de 
stichting, haar doelen en behaalde successen.

Door Roosmarijn Koetsier en Tom Pierik

Zo vertelt Bertus dat het initiatief van de stichting vanuit de Hervormde kerk kwam. Inmiddels is er geen binding meer 
met de kerk, maar de insteek is altijd hetzelfde gebleven. “Het leven van de cliënten van Rosengaerde veraangenamen 
en hun welzijn bevorderen,” aldus Bertus. “En dat doen we door allerlei dingen te organiseren. Uitstapjes, maar ook 
hulpmiddelen of materialen beschikbaar stellen.” Bertus is sinds 2013 bestuurslid van de Vrienden van Rosengaerde 
en geniet zichtbaar van het dankbare werk. Zijn toch al vrolijke ogen gaan nog meer stralen als we hem vragen naar 
de leukste activiteit die hij mede heeft mogen organiseren. “Het circus was echt fantastisch!” vertelt hij enthousiast. 
“Maar ook de huifkartocht in combinatie met de boottocht. Gingen we met z’n allen in de huifkar naar Ommen en 
vervolgens per boot weer terug naar Dalfsen. Prachtig vond iedereen dat, het was een hele belevenis!” Hij weet nog een 
hele reeks dingen op te noemen waar de Stichting Vrienden van Rosengaerde aan mee heeft gewerkt. “De beweegtuin 
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bijvoorbeeld, of de inzamelingsactie voor de bus. Maar ook kleinere activiteiten zijn leuk om op 
te zetten en uit te voeren. De leestafel, een koor dat komt zingen…”

Donateurs
De Stichting Vrienden van Rosengaerde kan bestaan dankzij donateurs. Dit zijn veelal familieleden, 

kennissen en vrienden van cliënten, inwoners van de gemeente Dalfsen of anderen die de bewoners van 
Rosengaerde een warm hart toedragen. “Soms zijn er winkeliers die bij een bepaalde actie een bijdrage 

leveren, ook erg fijn,” voegt Bertus toe. We vragen of er vanuit de donateurs wel eens een initiatief komt 
voor een bepaalde actie, maar dat is tot nu toe nog nooit gebeurd. “Wat zeker niet wil zeggen dat dit niet mag. 

Meedenken of een suggestie doen is altijd mogelijk bij ons. Leuk zelfs!”

Warme banden
Gerda de Groot is sinds twee jaar de voorzitter van de stichting en doet dit met veel plezier en bevlogenheid. “De 
Stichting bestaat uit hele fijne mensen. Ook schuift er altijd een bewoner en iemand van Team Welzijn aan bij 
onze overleggen. Zij weten natuurlijk als geen ander waar bewoners en cliënten behoefte aan hebben, wat een 
leuk en gewaardeerd extraatje kan zijn,” legt Gerda uit. “Margot Seip sluit nu ook twee keer per jaar aan. Dat is 
fijn, want zij kan ons vertellen hoe Rosengaerde ervoor staat en wat de toekomstplannen zijn. Wij kunnen daar 
dan als Stichting goed op inhaken.”

Corona
Onvermijdelijk komt het gesprek op de afgelopen anderhalf jaar, waarin corona de hoofdrol speelde. Ook voor 
Stichting Vrienden van Rosengaerde was het even zoeken hoe ze hier mee om moesten gaan. “Natuurlijk kun je 
nog wel wat doen, een bloemetje bezorgen of de medewerkers een attentie geven. We hebben draaiorgels laten 
spelen voor de ramen van de mensen, er zijn Cliniclowns op bezoek geweest. Maar grotere initiatieven moesten 
we toch uitstellen,” vertelt Gerda. Bertus vult haar aan: “Ik had het al eerder over het circus, dat een aantal jaar 
geleden georganiseerd is en wat een enorm succes was. Dat hadden we weer willen doen, maar is nu verplaatst. 
We hopen ontzettend dat we dit volgend voorjaar wél mogelijk kunnen maken voor bewoners, mantelzorgers en 
omwonenden. Ik kijk er al naar uit!”

Zonnige toekomst
Samen concluderen we dat het bijzonder is wat deze Stichting 
al zo lang doet voor en met de bewoners en cliënten van 
Rosengaerde. “Het is een groot goed. Ons bestaan is vrij 
uniek en het is echt iets moois,” besluit Gerda. “Als 
mens iets voor een ander betekenen, daar draait 
het om.”

Wilt u donateur worden van Stichting Vrienden 
van Rosengaerde of heeft u een suggestie die u 
met het bestuur wilt delen? Nieuwe donateurs 
kunnen zich melden door de aanmeldstrook op 
www.rosengaerde.nl in te vullen of contact op te 
nemen met de heer Theo Feyen, penningmeester. 
Overige vragen kunt u stellen aan Gerda de Groot. 
U bereikt haar via het algemene telefoonnummer 
van Rosengaerde, 0529-43 15 41.
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60 jaar in de zorg van Rosengaerde
En zo toen al de ouderdom bewaarde
De oprichting was toen nogal klein
Hier naartoe vonden velen zeker niet fijn
Toch op den duur ging men hier aan 
wennen
Dat willen wij nu wel bekennen

Als het leven thuis veel problemen geeft
Maar door de zorg van Rosengaerde alles 
weer opleeft
Dit is voor ons allen van grote waarde
Op deze Rosengaerdse aarde
Hier wordt veel gedeeld
Veel liefs maar helaas ook leed

Je moet je oude stekkie verlaten
Doordat je gezondheid veel zorgen gaat 
baten
Weet dan de verzorging van Rosengaerde te 
waarderen
Door het verzorgingswerk niet te weren
De zusters en broeders verzorgen ons naar 
behoren
Dat gaat mij al jaren bekoren

Ze weten heel goed met je om te gaan
En je in alles heel goed bij te staan
Ik hoop dat het nog lang goed mag gaan
En wil zolang ik leef hier niet vandaan
Met zo’n verzorgingsteam en begeleiding
Is Rosengaerde hiermee al lang gezien

Zelfs de dames van de receptie met al hun 
vriendelijkheid
Hebben al vele bezoekers begeleid
Maar ook de dames van het huishoudwerk
Elke week weer de schoonmaak, hierin 
staan ze sterk

Wij vinden dit ook niet raar
Ze maken heel veel waar
Zij houden een oogje in het zeil
Maar werken ook voor ons heil

Wij gaan de verzorgsters ook wel eens 
plagen
Dat durven cliënten ook wel eens te wagen
Geweldig zorgteam met een goede zorg
Staan elke dag weer voor ons allen borg
Ben je ziek en zit je in grote nood
Enkele zusters begeleiden je zelfs tot de 
dood

Wat willen wij nog meer wensen
Met zo’n team verzorgingsmensen
Staan in Rosengaerde elke dag voor je klaar
Met hun zorg voor ons maken ze veel waar

Onze dank is hiervoor zeker groot
Voor de lieve zorg die u ons allen bood
Voor zo’n verzorging ons aller eer
Wij verlangen zeker niet meer

Een dankbare cliënt  

Rosengaerde staat na 60 jaar,
nog steeds voor iedere bewoner klaar



Hart voor de zorg?
Wij zoeken collega’s en 

vrijwilligers!
Kijk voor vacatures op onze website: www.rosengaerde.nl/vacatures
Benieuwd naar de mogelijkheden om vrijwilligerswerk te doen bij Ro-

sengaerde? Neem contact op via vrijwilligerswerk@rosengaerde.nl, 
dan kijken we samen naar een passende invulling.

zorgt voor mogelijkheden
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Handig om te weten 

Klantadvies

Hebt u vragen of wensen of wilt u praten over uw persoonlijke situatie 
rondom zorg, welzijn, wonen en diensten? Hebt u specifieke vragen  
over ondersteuning? Dan kunt u bij onze klant-adviseurs Irma Albers, 

Marlies Haarman en Geke van Koll terecht. Ze zoeken samen met u naar 
oplossingen die bij uw vraag en leefsituatie passen. Om u de mogelijkheid 

te geven al uw vragen te stellen of een afspraak te maken is er iedere 
werkdag een telefonisch spreekuur. Van 09.00 uur tot 10.00 uur staan 

onze klantadviseurs telefonisch voor u klaar. U kunt contact opnemen 
via het telefoonnummer 0529 - 43 15 41. Mailen kan natuurlijk altijd. 
Het mailadres is: klantadvies@rosengaerde.nl.

Cliëntenraad

De Cliëntenraad van Rosengaerde behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten van 
Rosengaerde. De raad heeft adviesrecht en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur 
van Rosengaerde over uiteenlopende onderwerpen.

Samenstelling
Voorzitter     Willem van Nijnanten
Secretariaat     Farisa van der Velde
Aanspreekpunt verpleeghuis boven  Foky van Rijswijk
Aanspreekpunt verpleeghuis beneden Hennie Kappert
Aanspreekpunt Schoolstraat – Pleijendal  Jan Oost
Aanspreekpunt Brandkolk    Tonny Zijsveld-Seisveld
Aanspreekpunt Het Anker   Eef Kleinheerenbrink-Praas
Aanspreekpunt Thuiszorg in de wijk  Adriaan Koenen

Contact
U kunt een mail sturen aan clientenraad@rosengaerde.nl of een 
bericht achterlaten via de receptie van Rosengaerde. 
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Handig om te weten 
Vrijwilligersraad

De vrijwilligersraad vertegenwoordigt alle vrijwilligers en behartigt hun 
belangen. 

 Samenstelling
 Voorzitter Herman van Weeghel

 Secretaris Wim Goos
  Lid  Tineke Schuurman
   Lid  Harrie de Vogel

Contact
U kunt een mail sturen aan vrijwilligersraad@rosengaerde.nl of een bericht achterlaten via de receptie van 
Rosengaerde.

www.rosengaerde.nl

Neem eens een kijkje op onze website  
www.rosengaerde.nl

Hier vindt u veel nuttige informatie over 
onze zorg- en dienstverlening en ook onze 
activiteitenkalender. 

De Blauwe Bogen 

U bent van harte welkom in 
onze ontmoetingsruimte De 
Blauwe Bogen. Voor een kopje 
koffie, een gezellige activiteit of 
u schuift aan voor een lekkere 

maaltijd. U vindt er ook een 
winkel voor uw dagelijkse kleine 

boodschappen. De Blauwe Bogen is 
elke dag geopend van 09.00 tot 16.30 uur.

Het team heet u van harte welkom!

• Kapper • Orthopeed
• Audicien • Tandarts

Kapster Rosaline van Emmen-
Rientjes is aanwezig op 
maandagochtend, vrijdagochtend 
en zaterdagochtend. Voor een 
afspraak belt u 06 - 13 22 02 62.

Heetkamp Orthopedische Schoen-
technieken is op de dinsdagochtend in de 
oneven weken en iedere donderdagmiddag 
aanwezig. Voor het maken van een afspraak belt 
u met 038 - 447 09 97. 

U kunt zich opgeven voor het spreekuur van de 
audicien van Beter Horen via onze receptie, bel 
0529 - 43 15 41.

De tandarts is regelmatig op maandagen 
aanwezig. Voor het maken van een afspraak kunt 
u bellen met 0529 - 43 15 41. 



Zorgcentrum Rosengaerde
Pastoriestraat 1, Dalfsen

Locatie het Anker Lemelerveld
Ankerstraat 47a, Lemelerveld

t (0529) 43 15 41
e: info@rosengaerde.nl

woonzorgcentrum
rosengaerde

Rosengaerde

U heeft zorg of ondersteuning nodig. Wij staan voor u klaar en 
zorgen voor mogelijkheden. Of het nu gaat om verpleeghuiszorg, 
thuiszorg, huishoudelijke hulp, een dagelijks thuisbezorgde maaltijd 
of andere diensten. Wij luisteren graag naar u. Samen stemmen we 
af. Waar mogelijk vergeten we de standaard en maken we een plan 
op maat. Ons doel? De beste oplossing, voor u. 

Onze klantadviseurs staan voor u klaar
Wij adviseren u graag over alle mogelijkheden en slaan een 
brug naar andere partijen. U kunt ons bereiken op werkdagen: 
0529 – 43 15 41.
 
Van maandag tot en met vrijdag is er een telefonisch spreekuur 
van 9.00 uur tot 10.00 uur. Dan kunt u ook bellen voor het 
maken van een afspraak. Mailen kan natuurlijk altijd. Ons 
e-mailadres is: klantadvies@rosengaerde.nl


