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Betrokken!

Slava Ukraini. Leve Oekraïne. Met ongeloof en verontwaardiging kijken 
we dagelijks naar de verschrikkelijke beelden van de oorlog in Oekraïne. 
Een onmachtig gevoel overheerst. 

Daarom is het fantastisch te zien dat de veiling - een prachtig initiatief 
uit onze Rollecate buurt - maar liefst 2.500 EUR heeft opgeleverd. Een 
bedrag dat volledig besteed is aan Oekraïense vluchtelingen in Deventer. 
Die betrokkenheid zien we ook bij andere activiteiten vanuit de Stichting 
Rollecate. 

Sinds de nieuwe start begin dit jaar zijn al ruim 75 huishoudens 
donateur geworden van de Stichting. Daarnaast hebben we drie nieuwe 
sponsors bereid gevonden Stichting Rollecate te steunen: Nieuw 
Rollecate, Getreuer Makelaars en Hypotheekvisie. Een geweldig 
resultaat! Een groot deel van de donateurs heeft het speciaal ontworpen 
Rollecate vogelhuisje ontvangen. Een ‘eye-catcher’ en vogel trekker in de 
buurt. Rond de zomer zullen we een nieuw initiatief starten om nog 
meer donateurs te werven. Want hoe meer donateurs, hoe meer 
activiteiten we kunnen ontplooien.

In deze nieuwsbrief lezen jullie over de activiteiten die het afgelopen half 
jaar hebben plaatsgevonden en het komend half jaar gepland staan. 
Daarnaast geven de werkgroepen een korte update van de belangrijkste 
ontwikkelingen. We hopen dat het meer bewoners inspireert actief deel 
te nemen aan activiteiten en zo mogelijk bij te dragen aan de 
verschillende werkgroepen. Samen kunnen we ervoor zorgen dat de 
Rollecate buurt een aantrekkelijke woonomgeving blijft door initiatieven 
te ontplooien die onze buurt nog mooier, veiliger en duurzamer maken.

Henk Schepers - Voorzitter Stichting Rollecate Beheer
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We kijken terug op een gevuld programma met goed bezochte activiteiten in de 
eerste helft van dit jaar:

De voorjaarsborrel

Zondag 6 maart trapten we het jaar af met een gezellige voorjaarsborrel. Ruim 
80 buurtbewoners kwamen langs om samen het glas te heffen en kennis te 
maken. Het nieuwe bestuur stelde zich voor en het oude bestuur werd bedankt 
voor hun fantastische inzet voor de buurt in de afgelopen jaren.

Eerste Paasdag: Eieren zoeken én vangen

Elk jaar wordt tijdens Pasen het eieren zoeken georganiseerd in de Rollecatetuin 
voor de jongste buurtbewoners (kinderen tot 8 jaar). Dit jaar was dat op Eerste 
Paasdag, 17 april. Er waren natuurlijk ook echte paashazen in de tuin aanwezig. 
Met 40 kinderen hebben we flink wat chocolade-eieren gevonden :) Na het eieren 
zoeken gingen we eieren vangen! Dit was een hilarische competitie voor alle 
leeftijden! Al met al een gezellige ochtend voor jong en oud!

Voetbaltoernooi

Op zondag 1 mei hielden we een voetbaltoernooi in de Rollecate speeltuin. Ruim 
25 kinderen uit de buurt kwamen gezellig meedoen. Er waren drie 
leeftijdscategorieën (0-5 / 6-10/ 11-15 jaar). Iedereen was enthousiast en de 
voetballers werden goed aangemoedigd. Aan het eind kregen alle kinderen een 
ijsje en een medaille. De grote winnaars per leeftijdscategorie waren: Sem 
(categorie 11-15 jaar), Gijs (categorie 6-10 jaar) en Ko (categorie 0-5 jaar).

Ouder/kind yoga

Zondag 22 mei was er ouder-kind yoga. Jobke Talsma gaf op een speelse wijze 
les aan 15 ouders en kinderen. We deden leuke oefeningen in het zonnetje in de 
Rollecate tuin. Aan het eind van de les deden we een ontspanningsoefening met 
een mooi verhaal en daarna was er thee met zelfgebakken cupcakes. Het was 
een ontspannende ochtend met verbinding en plezier!

Hutten bouwen

Zaterdag 18 juni bouwden we met elkaar een heus kamp vol indiaantjes. Er stond 
een grote tipi tent en alle kinderen uit de buurt mochten zelf ook een hut bouwen. 
Het was een gezellige dag!

VOLOP ACTIVITEITEN IN 
DE ROLLECATE TUIN
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Oud Hollandsche spelletjes

Op zondag 10 juli konden kinderen en ouders samen oud hollandsche 
spelletjes doen. We hadden een mega sjoelbak, stokken vangen, jenga, 
gatenkaasspel, domino XL, grote lego blokken en nog veel meer....De ochtend 
begon met regen maar gelukkig werd het snel droog en liet de zon zich ook 
af en toe zien. Het was een leuke spelletjesdag voor het hele gezin!

ACTIVITEITENKALENDER
We organiseren deze zomer en dit najaar nog verschillende activiteiten, 
dus zet alvast in de agenda:

26 augustus Film in de Rollecate Tuin

04 september Zwerfafval bingo & Groendag

24 september Zomer BBQ/ burendag

22 oktober Heel Rollecate bakt

11 november Sint Maarten

17 december Kerstliedjes zingen

Wil jij ook meehelpen?

We zoeken nog buren die graag mee willen helpen met de organisatie 
van activiteiten voor dit jaar en volgend jaar. Lijkt het je leuk om een 
activiteit te organiseren? Meld je dan aan bij Ellen Geerdink 
(ellen.geerdink@rollecate.org)

Volg, like & review Stichting Rollecate

Volg Stichting Rollecate ook via Google, Facebook, Instagram, Linkedin 
en Nextdoor #stichtingrollecate. Op onze website en social media 
kanalen houden we je op de hoogte van de activiteiten.
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STEUN STICHTING 
ROLLECATE: WORD 
ABONNEE OF DONATEUR 
Stichting Rollecate is voor en door bewoners van het 
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abonnee/donateur via de website www.rollecate.org
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De Rollecate Tuin biedt ruimte aan buurtbewoners van 
alle leeftijden, voor ontmoeting, sport en spel, cultuur en 
natuur. Vanuit Stichting Rollecate Beheer wordt ingezet 
op duurzaamheid, natuurlijk spelen, hergebruik van 
materialen en het versterken van biodiversiteit.

Beheer en onderhoud

Het beheer en onderhoud van de Rollecate Tuin wordt 
georganiseerd door Stichting Rollecate Beheer. 
Daarnaast wordt er een aantal keer per jaar een groen- 
en klusdag georganiseerd om samen met enthousiaste 
buurtbewoners de schouders eronder te zetten. Wij zijn 
altijd op zoek naar buurtbewoners die willen meehelpen 
met het onderhoud of bij het organiseren van 
activiteiten.

Help je mee?

Mocht je interesse hebben om mee te helpen stuur ons 
dan een berichtje (info@rollecate.org). Alleen met hulp 
van buurtbewoners kunnen we de Rollecate Tuin blijven 
ontwikkelen, om zoveel mogelijk kinderen en 
buurtbewoners van deze plek te laten genieten.

ROLLECATE TUIN
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HELP JE MEE? VOLGENDE GROENDAG 
ZONDAG 4 SEPTEMBER 11:00-13:00u

Kijk ook op www.rollecate.org

http://www.rollecate.org


De Werkgroep Verkeer focust zich op acties en activiteiten rondom (veilig) verkeer 
binnen het Rollecatekwartier. Huidige speerpunten van de werkgroep zijn het 
vergroten van de algemene verkeersveiligheid (o.a. snelheid en tegengaan 
sluipverkeer), het verbeteren bereikbaarheid voet/auto/fiets (verkeerscirculatie) 
van en binnen het Rollecatekwartier, buurtvriendelijk(er) parkeren en het vergroten 
van de duurzame mobiliteit.

Verkeersveiligheid in het Rollecatekwartier

Door de ontwikkelingen in het Rollecatekwartier en de nieuwbouw (Plan G) is er 
sprake van toenemende verkeersdruk, wat de leefbaarheid en verkeersveiligheid 
niet te goede komt. In deze context zijn we in gesprek met de Gemeente Deventer. 
Een eerste stap vanuit de gemeente is het maken van een probleemanalyse, zowel 
m.b.t. de bestaande situatie als ook m.b.t. de nieuwbouw om de situatie goed in 
beeld te krijgen. Als werkgroep leveren wij input  over knelpunten met betrekking 
tot verkeersdrukte, maar ook over verkeersveiligheid, bijvoorbeeld 
oversteekplekken voor voetgangers en spelende kinderen. Uiteindelijk moet dit 
uitmonden in een (door de buurt gedragen) verkeers- en inrichtingsplan  voor het 
Rollecatekwartier.

Als werkgroep kennen we natuurlijk de belangrijkste knelpunten. Maar wellicht heb 
jij ook nog specifieke aandachtspunten. Neem dan contact met ons op. Wij gaan 
deze input dan zoveel mogelijk meenemen in onze gesprekken met de gemeente!

Wist je dat…

Inmiddels hebben we in het Rollecatekwartier de beschikking hebben over twee 
deelauto’s. Dat betekent minder geparkeerde auto’s in de straat en het beperken 
van de noodzaak voor een tweede auto. Kortom, goed voor het milieu, de 
leefbaarheid in de buurt en ook voor de eigen portemonnee. Er staan twee 
deelauto’s van MyWheels in onze buurt, een ruime Citroën C3 (benzine) en een 
Hyundai Kona (elektrisch). Iedereen kan deze auto’s gemakkelijk (ook zonder 
abonnement) gebruiken. De auto’s kunnen in de hele wijk geparkeerd staan, via de 
MyWheels app heb je ze zo gevonden, kun je ze reserveren en openen. Op onze 
website is ook een link te vinden naar MyWheels. Probeer het ook!

VERKEER
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Het verduurzamen van de (hoofdzakelijk) oudere woningen en de leefomgeving 
is zeer uitdagend voor het Rollecatekwartier. Velen van ons hebben al 
zelfstandig maatregelen getroffen waaronder isolatie, groene daken, 
afkoppeling regenwater en een duurzame energievoorziening. Het aantal 
zonnecollectoren op onze daken is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Dat is 
hartstikke goed. Toch zijn we overtuigt dat er meer mogelijk is en ook moet. 
Denk alleen al aan de ambitie van het huidige kabinet dat vanaf 2026 een 
hybride warmtevoorziening voor woningen de standaard wordt.

De werkgroep Duurzaamheid heeft zich in het verleden gefocust op isolatie en 
het opzetten van een postcoderoos project. Ondanks het ‘duw’ werk van de 
werkgroep is jammer genoeg het postcoderoos project altijd nog niet van de 
grond gekomen. Het initiatief hiervoor ligt blijvend bij de Deventer Energie 
coöperatie.

In het voorjaar heeft de werkgroep een brainstorm gehad met de Gemeente 
Deventer om te kijken waar we versnelling aan kunnen brengen en steun 
kunnen krijgen van de gemeente. De gemeente heeft drie Pilot wijken in 
Deventer aangemerkt waar initiatieven preferent opgestart worden. Het 
Rollecatekwartier hoort daar niet bij. Het betekent dat we zoveel mogelijk 
zelfstandig voor de verduurzamingsopgave staan! Wel wordt er samen met de 
Gemeente en mogelijk Deventer Energie een Menukaart Duurzaamheid 
opgezet. Hiermee proberen wij voor bewoners in de buurt eenvoudig en 
overzichtelijk in kaart te brengen wat de verduurzamingsmaatregelen kunnen 
zijn, de bijbehorende kosten en opbrengsten.

DUURZAAMHEID
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Weet wat er in de regio speelt
persoonlijk, betrokken & gedreven

0570-516061 www.getreuer.nl
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onafhankelijke advies sluit

je de beste hypotheek
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