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Programma leden Tweedaagse
Wilde Weelde, donderdag 26 en vrijdag 27 januari 2023, Koos Vorrinkhuis, Lage
Vuursche.

 Tijdens deze dagen kan er kleding met het Wilde Weelde logo en Wilde Weelde
autostickers aangeschaft worden en kan er een boekenruil en -verkoop ‘hoekje’
ingericht worden. Neem dus wat cash mee.

 Binnenschoenen/pantoffels zijn handig om mee te nemen voor binnen, dan houden
we het schoon. Vuile schoenen blijven bij de deur.

 Voor de mensen die blijven overnachten, neem zelf een handdoek mee.
 Er wordt tijdens de tweedaagse vegetarisch gekookt, verdere dieetwensen kunnen

doorgegeven worden aan Jeroen Soontiëns: penningmeester@wildeweelde.nl

Donderdag 26 januari:
9.00 u Inloop en koffie
9.45 u Start van het programma: opening & inleiding door Jasper Helmantel
10.15 u Kennismakingsspel en aansluitend groepsfoto
11.30 u Inspiratielezing van Willem Beekman - Openbaar Geheim ‘geheimzinnig en

to the point’; wat kunnen we leren van de natuur als het gaat om groei en
transformatie, zowel in ons persoonlijk leven als in organisaties?

12.30 u Lunch
13.30 u Inleiding “De Toekomstbestendige Wilde Weelde”
13.50 u Stand van zaken, plannen en ideeën over WWW Appeltern door de

beheergroep
14.30 u Communicatie presentatie
15.00 u Educatie presentatie
15.30 u Theepauze en wandeling
17.30 u Mini workshops Wilde Weelde in veranderend landschap – praat en denk

mee over de toekomstbestendige Wilde Weelde:
- ‘Wat is een Wilde Weelde lid?’ (Verwelkomen we iedereen of
hebben we meer criteria nodig? En wie bepaalt dat?)
- ‘Hoe waarborgen we vakmanschap’ (educatie, kwaliteitsborging,
uitvoering en inhoud)
- ‘Wilde Weelde naar buiten toe’ (Hoe presenteren we ons op
Instagram, Facebook en andere socials, moet het anders? Ideeën voor
content?)
- 'Hoe benutten we WWW Appeltern?’ (Welke thema’s willen we
terugzien op de themadagen? Hoe krijgen we meer leden op de
themadagen? Wie helpt met de invulling van de nieuwe entreetuin? Kunnen
we educatie een grotere rol geven op de WWW?)

18.30 u Diner
20.00 u Pubquiz
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Vrijdag 27 januari:
7.00 u Ochtendritueel en ontbijt
9.00 u Verslag ledenactiviteiten 2022
9.30 u Terugblik op de Floriade
10.00 u Terugkoppeling workshops van donderdag
10.30 u Koffiepauze
10.45 u Twee rondes van presentaties/lezingen/workshops:

 Een plaagdiervrije leefomgeving - Ton Stokwielder
 Workshop ‘Vertel je eigen verhaal’ – bijvoorbeeld richting klanten of

in een radio interview, hoe doe je dat? Anne van Delft
(www.annevandelft.nl)

 Eco intention – wat is het en wat doet het voor Wilde Weelde –
Peter Zwager en Caroline de Vlaam

 Werkgroep Educatie
12.30 u Lunch
13.30 u Algemene Leden Vergadering (ALV)
15.30 u Afsluiting en opruimen


