
Nieuw Bestuur Stichting Rollecate
Na jarenlang actief te zijn geweest als bestuurslid 
geven Fenna van Koningsveld, Jeroen Berning en Eric 
de Haan het stokje door. Heel veel dank namens alle 
bewoners in het Rollecatekwartier voor jullie inzet en 
alles dat jullie hebben gerealiseerd voor de buurt met 
de Rollecate Tuin.

Naar aanleiding van de oproep dit voorjaar, gaat een 
enthousiaste groep buurtbewoners verder om zich in 
te zetten voor het behartigen van Rollecate 
buurtbelangen. Doel daarbij is onze buurt nog 
mooier, schoner, veiliger en duurzaam te maken. Ons 
anker daarbij is de verbinding tussen bewoners en 
omgeving met de Rollecate Tuin als gemeenschap- 
pelijke ontmoetingsplek.

Even voorstellen…
Stichting Rollecate Beheer (SRB) bestaat uit een 
grote groep enthousiaste buurtbewoners. 

Naast het dagelijks bestuur, zijn we actief met 
werkgroepen op verschillende thema’s, waaronder: 
Rollecate Tuin, Activiteiten, Zorg & Welzijn, Verkeer, 
Duurzaamheid en Veiligheid.

Heb je goede ideeën of ben je geïnteresseerd in 
deelname in een van de werkgroepen? Neem dan 
gerust contact op via info@rollecate.org.

Hieronder presenteren we graag het nieuwe zes 
hoofdige Stichting Rollecate bestuur.

Rollecate.org

Meer informatie over Stichting Rollecate, het laatste 
nieuws voor de buurt, de werkgroepen en nog veel 
meer vind je op de vernieuwde website 
www.rollecate.org. 
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Nieuwe website!

Rollecate.org

https://www.rollecate.org/work_bestuursledengezocht.html
mailto:info@rollecate.org
http://www.rollecate.org
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Doe ook mee!

Wil je je ook inzetten voor een prettige en duurzame 
buurt of weten wie bij jou in de straat al actief is? 

Via onze website www.rollecate.org kun je contact 
opnemen, vind je meer informatie en een actueel 
overzicht van  van de deelnemers per werkgroep.

Word abonnee of donateur
Stichting Rollecate is voor en door bewoners van het 
Rollecatekwartier en kan niet bestaan zonder jouw 
bijdrage en betrokkenheid. Meld je daarom aan als 
abonnee/donateur via de website www.rollecate.org

We doen dit met elkaar, voor elkaar

Stichting Rollecate Beheer richt zich primair tot 
bewoners van het Rollecatekwartier woonachtig 
rondom de Rollecate Tuin te Deventer. Het bakent 
zich af tussen de Van Oldenielstraat, de Hoge 
Hondstraat, de Ceintuurbaan en de Brinkgreverweg. 
In totaal gaat het actueel om circa 350 huishoudens. 
Door de ontwikkeling van het voormalige ziekenhuis 
terrein, het “Plan G” komen hier in de toekomst ca 
200 huishoudens bij. 

Het Rollecatekwartier is een binnenstedelijk gebied 
met de nodige uitdagingen voor de toekomst. Door 
alle belanghebbenden bij elkaar te brengen en te 
activeren, staan we sterker en kunnen we veel 
realiseren. 

 

http://www.rollecate.org
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Activiteitenkalender 2022
Vanuit Stichting Rollecate worden al vele jaren 
buurtactiviteiten georganiseerd. 

COVID-19 achtervolgt ons nog altijd. Maar dit 
betekent niet dat we stil blijven zitten en afwachten. 

We hebben al verschillende activiteiten gepland voor 
2022 en een jaarkalender voor 2022 gemaakt. 

Kijk hiervoor op rollecate.org voor een overzicht. 

Winterborrel en nog meer…

Graag nodigen we jullie uit voor een winterborrel op 
zondag 6 maart vanaf 15:30h in de Rollecate 
Tuin. Zet dit al in jouw agenda. Nadere informatie 
volgt zo snel mogelijk. 

Januari - Februari - Maart - April - Mei - Juni - Juli - Augustus - September - Oktober - December
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Weet wat er in de regio speelt
persoonlijk, betrokken & gedreven

0570-516061 www.getreuer.nl

Ook sponsor worden van Stichting Rollecate? 
Kijk op de website of neem contact op via info@rollecate.org voor de mogelijkheden.


