
Ons Rosendahl

De gemeente Rosendahl ligt in het noorden van het district Coesfeld in het westelijke Münsterland.
Ze bestaat sinds 1 januari 1975. De drie dorpen Darfeld, Holtwick en Osterwick, die in 890 voor het
eerst werden vermeld in een oorkonde, vormden vroeger als zelfstandige gemeenten het ambtsgebied
Osterwick.

Oorspronkelijk verwees de naam Rosendahl naar een grondgebied tussen Darfeld en Osterwick, waar
in een vallei een gunstige standplaats voor hekkenrozen was. Dit grondgebied werd tot aan de
opsplitsing in 1826 en 1847 als gemeenschappelijk weiland gebruikt door inwoners van Darfeld en
Osterwick. De wil tot samen horen moest door het overnemen van die naam voor de nieuwe
gemeente worden benadrukt.

"Drie dorpen om u goed te voelen!" - zo luidt het motto van Rosendahl. Terecht, want de typisch
Münsterlandse dorpsgemeenschap is in alle drie de dorpen grotendeels bewaard gebleven, ook al zijn
de dorpskernen met de kerk in het midden nu omringd door moderne verkavelingen met
eengezinswoningen.

De gemeente Rosendahl onderhoudt sinds 1970 een historisch partnerschap met de Franse
gemeente Entrammes, iets unieks in het Münsterland. In oktober 1995 werden ook de beide
buurgemeenten Forcé en Parné-sur-Roc in het partnerschap opgenomen.

Pure natuur

Zich gewoon ontspannen en genieten.
Wie tijd en rust meebrengt ziet de gemeente
 Rosendahl van haar mooiste kant.

Zich ver van de alledaagse jachtigheid ontspannen in een groene oase
van rust: de gemeente Rosendahl biedt drie dorpen om zich goed te voelen,
met daartussenin grote stukken bekoorlijk Münsterlands parklandschap met
 bossen en water, weiden en akkers, heggen en machtige alleenstaande bomen.
Stille wegen, oeroude „Pättkes“ (paadjes) en dreven onder machtige kastanjebomen verbinden de
dorpen Darfeld, Holtwick en Osterwick. Ze nodigen uit tot beschouwelijke wandelingen en fietstochten.

"Poaters Pättken" (het paterspaadje), waarlangs ooit de monniken van het
klooster Burlo naar Höpingen gingen, geldt onder kenners tegenwoordig als
de mooiste fietsroute in het Münsterland.
Nu eens zwerft de blik over het afwisselingrijke landschap van de Baumberge,
dan weer versmalt het bospad tot een holle weg met aan beide kanten hoge bomen.

Historische sporen

Geschiedenis in Rosendahl, dat is een terugblik op meer dan
 duizend jaar bewogen verleden dat zijn sporen heeft nagelaten,
 want reeds in het jaar 890 werden de drie dorpen Darfeld, Holtwick
 en Osterwick voor het eerst vermeld in een oorkonde.

Rond het "Holtwicker Ei", de grootste zwerfsteen uit de
 IJstijd in Westfalen, zijn oude sagen verweven. Zo’n 150.000
 jaar geleden raakte dit granietblok uit de omgeving van Filipstad
in Zweden in Rosendahl verzeild.

Andere sporen uit het verleden zijn de oude wegkruisen in Darfeld, de windmolen in Höpingen en de
talrijke opslagschuren in de ganse gemeente Rosendahl.

Parochiekerk in Osterwick



SLOT VARLAR: in 1828 omgebouwd tot slot op basis van plans van de architect Adolf von Vagedes.

Norbertijner monniken stichtten in 1122 het klooster Varlar en al vlug kwamen de
middeleeuwse toeristen, de bedevaarders, van overal – ook uit het naburige
Nederland. Tot in 1803 profiteerden de boeren van de impulsen die het klooster
gaf aan de landbouw. Dan werd het klooster in het kader van de secularisering
opgeheven en kwam het in het bezit van de graven zu Salm-Grumbach, het
huidige vorstenhuis von Salm-Horstmar.

Oude kerken, zoals de katholieke parochiekerk in Osterwick,
 gewijd aan de heiligen Fabian en Sebastian, getuigen van ee
uwenoude intensieve vroomheid in het hartje van het Münsterland.
Het kerkschip en de gotische trapgevel stammen uit het midden
 van de 13e eeuw. In het begin van de 20e eeuw werden de
grote koepel, het dwarsschip en de beide westelijke torens
 toegevoegd.

Landleven „live“

In Rosendahl weet men wat feestvieren is.
Kermis, schuttersfeest of een sportief succes: aanleidingen zijn er altijd.

Rosendahl, dat is niet enkel bewogen verleden, maar ook levend heden.
 Hier wordt geleefd, geliefd, gewerkt en gefeest. Een belangrijk element is
de taal van het Münsterland. Het inheems dialect, nog steeds levend, leuk,
krachtig en vol levenswijsheid, staat dichter bij het leven dan het Hoogduits.
De vrouwen in traditionele klederdracht dragen met liefde zorg voor de oude
tradities. De jaarlijkse schuttersfeesten en het jaarlijks planten van de meiboom horen onlosmakelijk
bij het dorpsleven. Maar men staat hier ook open voor nieuwe impulsen, bijvoorbeeld lezingen,
concerten, toneelvoorstellingen en tentoonstellingen


