
UITNODIGING
Netwerkbijeenkomst Erfbetreders

‘Stil leed op het boerenerf’
‘Veilig buitengebied’

1 november 2022 
20.00 – 22.00 uur

Logtenberg op de Boerhaar, Wijhe



Stil leed
Boeren en boerinnen staan bekend als harde werkers. Niet zeuren, doorgaan en de
eigen boontjes doppen. Maar ook zij lopen wel eens tegen hun grenzen aan. Op tijd
hulp inschakelen is niet altijd even makkelijk.

Als erfbetreder ben je niet verantwoordelijk voor het welzijn van je klanten.
Maar door je betrokkenheid op het erf kan je ze wel een helpende hand bieden.
Soms is het voldoende om gewoon even te vragen hoe het ècht gaat. Het kan ook
zijn dat je het gevoel hebt dat er meer nodig is.

Tijdens de avond komt met medewerking van Zorg om Boer en Tuinder (ZOB) aan
bod hoe je signalen op het erf kan herkennen, hoe je het gesprek kan aangaan en
wat je mogelijk nog meer kan doen.

Veilig buitengebied
Het buitengebied is kwetsbaar voor de georganiseerde criminaliteit. De gemeenten
in IJsselland zijn daarom in 2020 gestart met het project Veilig Buitengebied. Samen
met bewoners, bedrijven, politie, brandweer, LTO, Omgevingsdienst, het
waterschap, natuur- en landschapsorganisaties en recreatieschappen werken we
aan de veiligheid en leefbaarheid in het buitengebied. Het doel is om een sluitend
netwerk te creëren en barrières op te werpen waardoor er beter zicht ontstaat op
onveilige situaties en (ondermijnende) criminaliteit in het buitengebied.
Weerbaarheid en economische vitaliteit zijn daarbij kernbegrippen.

Wij vertellen graag hoe ook u een bijdrage kunt leveren aan een veilig buitengebied.

Dinsdag 1 november 2022

Zaal open: 19.45 uur
Start programma: 20.00 uur

Afsluiting en netwerkborrel: 21.45 uur

Locatie: Logtenberg op de Boerhaar 
Boerhaar 16, Wijhe

De gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte 
nodigen u uit voor een netwerkbijeenkomst voor 

erfbetreders

Tijdens deze avond staan 2 thema’s centraal: 
‘Stil leed’ en ‘Veilig buitengebied’

Aanmelden
Meld u aan uiterlijk maandag 31 oktober. Dit kan door een 
e-mail te sturen naar info@dekrachtvansalland.nl o.v.v. uw naam en organisatie. 
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