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Huize Rosa is een gezellig zorgcentrum aan de Rosa de Limastraat in 
Nijmegen. Ruim de helft van de bewoners komt uit de omliggende 
wijken, andere bewoners hebben een religieuze achtergrond en 
maken deel uit van de congregaties van de zusters Dominicanessen 
van Neerbosch en de zusters van het Heilig Hart. 
 
Bij Huize Rosa staat u er nooit alleen voor. U 
leeft hier zoveel mogelijk het leven zoals u 
dat wilt en onze medewerkers 
ondersteunen u waar nodig. Zij bieden 
persoonlijke en professionele zorg op maat 
die aansluit bij uw behoeften en wensen. 
Dit geldt voor verpleging, verzorging en 
dagbesteding. 
 
Wonen in Huize Rosa 
Huize Rosa heeft 93 appartementen voor zorg met verblijf: 54 in de 
woontoren en 39 in de woongroepen. In de woontoren wonen 
ouderen met vooral lichamelijke beperkingen (indicatie ZZP4, 6 of 
8). In de woongroepen wordt zorg geleverd aan bewoners met 
dementie (indicatie ZZP5 of 7). Daarnaast zijn er twee 
appartementen voor tijdelijk verblijf. 
 
Woontoren 
De appartementen in de woontoren bestaan uit een royale 
woonkamer, een slaapkamer en een ruime badkamer. Als bewoner 
krijgt u de nodige zorg en hulp in uw appartement. Binnen het 
zorgcentrum kunt u medebewoners en anderen ontmoeten door 
bijvoorbeeld in het restaurant de maaltijd te gebruiken of er wat te 
drinken. En u kunt meedoen aan allerlei activiteiten en vieringen. 
 
Woongroepen 
De appartementen in de woongroepen bestaan uit een zit-
slaapkamer en badkamer met toilet. Daarnaast heeft iedere 
woongroep een grote huiskamer voor gemeenschappelijk gebruik 
en een ruim balkon dat uitkijkt over de tuin. Als bewoner krijgt u 

“De zorg, 

uitstapjes, 

creativiteit en 

muziek dragen er 

aan bij dat ik hier 

kan wonen zoals ik 

wil. En de kapel 

hier is prachtig.” 



hier extra aandacht en begeleiding in een beschermde omgeving en 
huiselijke sfeer. In principe wordt hier samen gegeten en er zijn 
groeps- en individuele activiteiten. Familie en vrienden zijn meer 
dan welkom. 
  
Tijdelijk verblijf 
U kunt bij ons ook terecht voor tijdelijk verblijf in een van onze twee 
comfortabel ingerichte appartementen. Bijvoorbeeld als u moet 
herstellen na een ziekenhuisopname of als u door omstandigheden 
even niet thuis kunt wonen. Tijdens uw verblijf kunt u gebruik 
maken van alle diensten die Huize Rosa biedt. 
 
Activiteiten 
In Huize Rosa kunt u op allerlei manieren actief en ontspannen 
bezig zijn. Er worden uiteenlopende activiteiten georganiseerd, 
zoals spelletjesmiddagen, meer bewegen voor ouderen, 
toertochten met de Rosabus, muziekmiddagen, een avondsoos, 
verjaardagsviering, high tea of speciaal buffet.  
 
Ontmoeten 
Restaurant het Rosarium is dé ontmoetingsplek in huis. U kunt hier 
terecht voor koffie, thee, gebak of een ijsje, snacks en maaltijden.  
In het Rosarium is iedereen welkom voor een praatje, spelletje of 
om de krant te lezen en ook wijkbewoners lopen regelmatig binnen. 
In het Rosarium is een klein winkeltje voor wat dagelijkse 
boodschapjes en de pedicure, kapper en schoonheidsspecialiste 
zitten er vlak bij. 
 
Kennismaking 
Mocht u kennis met ons willen maken, dan bent u van harte 
welkom. Tijdens een rondleiding bespreken wij graag de 
mogelijkheden met u. U ontmoet dan ook de bewoners en 
medewerkers. Neem voor een vrijblijvende afspraak contact op met 
onze zorgbemiddelaars via telefoonnummer 024 – 3710 300 of een 
e-mail naar zorgbemiddeling@zorgcentrum-huizerosa.nl  
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Onze medewerkers staan voor u klaar. 
Waardevol, Uniek en Persoonlijk. Deze drie woorden vormen het 
hart van de missie van Huize Rosa. En met reden. Huize Rosa wil 
waardevolle zorg leveren aan ouderen, in een unieke, persoonlijke 
relatie. Waardevol omdat in de zorg tot uitdrukking komt dat 
iedereen er mag zijn en waarin bevestigd wordt hoezeer we voor 
elkaar van waarde zijn. Uniek vanwege de katholieke achtergrond, 
met respect voor oude waarden als verbondenheid, betrokkenheid, 
naastenliefde en gelijkwaardigheid. Persoonlijk betekent met alle 
aandacht voor de eigen gewoontes, ervaringen, behoeften en 
keuzes van de cliënt. 
De drie woorden geven richting aan het denken en handelen van de 
medewerkers van Huize Rosa. Ze krijgen betekenis omdat ze 
doorklinken in de zorg die geboden wordt.  
 
Huize Rosa, uniek in gastvrijheid. 
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