
Nieuw Rollecate is een kleinschalige 

woon- en zorgvoorziening, waar gasten 

worden verzorgd, maar toch ‘thuis’ zijn.

Het pand
Nieuw Rollecate kent een rijke historie. Tussen 1931 en 1996
kwamen studenten uit het hele land naar de Rijklandbouw-
huishoudschool. In 1996 verhuisde het onderwijs, waardoor
het pand leeg kwam te staan. Waar karakteristieke panden
na een verbouwing vaak aan karakter inboeten, is dat
in het pand van de voormalige Rijkslandbouwhuishoud-
school Nieuw Rollecate geenszins het geval. Na een 
ingrijpende verbouwing is het jaren ’30 pand vernieuwd, 
verbouwd met behoud van haar historische karakter. 

Meer informatie 
Maandelijks organiseren wij in Nieuw Rollecate 
een informatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst 
vertellen wij u graag meer over ons zorgconcept, de 
appartementen en over de � nanciële mogelijkheden. 
Ook leiden wij u dan graag rond. De informatieavonden 
zijn geheel vrijblijvend bij te wonen. De data kunt u 
vinden op onze website.

Uiteraard gaan wij ook graag persoonlijk met u in gesprek
over al onze mogelijkheden, de kosten, uw PGB-zorg en
de � scale voordelen. U kunt ons altijd telefonisch bereiken 
voor een bezichtiging en persoonlijk gesprek, telefoon 
(0570) 234 014. Meer informatie vindt u ook op onze website 
www.nieuwrollecate.nl.
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Het zorgconcept
Zorgbutlers, een eigen restaurant en een historisch pand.
Woon- en zorgvoorziening Nieuw Rollecate hee�  het
allemaal. En dát met een gloednieuw zorgconcept dat de
verbinding maakt tussen kwaliteit van leven aan de ene kant
en de zorgbehoe� e aan de andere kant. Centraal staan uw 
zorgbehoe� e en -wensen. In Nieuw Rollecate kunt u in elke
levensfase, met elke zorgbehoe� e, terecht. En u kunt 
tot uw laatste levensfase in Nieuw Rollecate verblijven.

U kiest voor totale ontzorging bij Nieuw Rollecate. Zo huurt 
u niet alleen een appartement, maar kunt u ook genieten 
van gevarieerde maaltijden, bereid onder leiding van onze
chef-kok. Onze Zorgbutlers bieden u geborgenheid in zorg 
en u voelt de warmte van een karakteristiek pand met een 
prachtige tuin. Kortom, totale ontzorging in een onder-
scheidend concept!

Zorgbutler voor persoonlijke zorg
Vernieuwend is onder meer dat Nieuw Rollecate werkt met
Zorgbutlers, die gedreven worden door hun passie voor zorg. 
Het takenpakket van de Zorgbutler is zeer divers, van 
persoonlijke verzorging tot gastheerschap. Ook ‘s nachts 
staan onze Zorgbutlers voor u klaar. Een geruststellende 
gedachte, want uw veiligheid staat immers voorop! 

Hee�  u echter behoe� e aan meer persoonlijke zorg, zoals 
(para) medische verzorging, dan bieden wij u die graag.

Uitstekende keuken met chef’s table
Beleving is een belangrijk aspect binnen Nieuw Rollecate. 
De smaak, de geur en de beleving van het zelf koken voegen 
zoveel toe, dat we gekozen hebben voor een eigen keuken. 
U kunt hier genieten van gevarieerde maaltijden, onder 
andere met lokale streekproducten, gemaakt door onze 
chef-kok. En vindt u het leuk om een handje te helpen in 
de keuken, dan kunt u plaats nemen aan de zogenoemde 
chef ’s table in de keuken!

De zorg
Nieuw Rollecate biedt zorg op maat. Voor iedere gast is 
het zorgaanbod anders en geheel aangepast aan ieders 
persoonlijke wensen en behoe� en; van eenvoudige 
huishoudelijke hulp tot intensieve verpleging. 

Uiteraard groeit de zorg in de loop der tijd met u mee. Nieuw 
Rollecate biedt u de juiste zorg waarvoor u bent geïndiceerd 
door het CIZ (Centrale Indicatiestelling Zorg).

Nieuw Rollecate hee�  24 appartementen voor permanente 
zorg. Ook zijn er hotelkamers voor kortdurend verblijf, 

herstel, tijdelijke 
opvang 
mantelzorg of een 
zorgvakantie. 
Daarnaast kunt 
u kiezen voor 
aanvullende zorg. 

Royale appartementen
Nieuw Rollecate beschikt over 24 appartementen, onder
meer in de voormalige klaslokalen. Uw appartement kunt u
naar uw eigen smaak inrichten. Het is tenslotte uw thuis. 
Alle appartementen beschikken over een ruime badkamer, 
een keukenblok en royale raampartijen. De grootte van een
appartement varieert van 36 m² tot 65 m² met op de begane
grond een eigen terras en een Frans balkon op de 1e
verdieping. 

Hotelkamers
Nieuw Rollecate beschikt over hotelkamers voor
kortdurend verblijf. Dit kan zijn voor familie die wil
overnachten, maar ook als u kortdurende zorg nodig hebt. 
Bijvoorbeeld omdat u nog niet voldoende hersteld bent om 
naar huis terug te keren na een operatie, omdat familie 
tijdelijk niet in de gelegenheid is als mantelzorger te 
fungeren of voor respijtzorg.

Vele faciliteiten 
Wij bieden tal van facilitaire diensten, zoals het laten
wassen, drogen en strijken van uw kleding en linnengoed.
Maar ook de service van een kapper, schoonheidsspecialist
en pedicure in onze wellnessruimte. In goed overleg met u 
en/of in samenspraak met uw familie stemmen we de door u 
gewenste diensten en benodigde zorg af. 
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