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Oprichting en doelstelling van de vereniging 

 

De Wolunie is opgericht op 8 januari 2014 te Almere.  

 

Het doel van de vereniging is: 

a. Het stimuleren van duurzame wolverwerking in Almere 

b. Het promoten van het gebruik van wolproducten 

c. Het verbinden van mensen, instellingen en bedrijven die een recreatief, sociaal, maatschappelijk, 

educatief, ambachtelijk en/of economisch belang hebben of zien rondom de promotie en 

verwerking van wol 

d. Het (financieel) ondersteunen van de Wolfabriek in Almere 

e. Het (laten) ontwikkelen en uitvoeren van programmering op het gebied van wolverwerking in de 

Wolfabriek 

 

De Wolunie van 2014 naar 2015 

 

De start in 2014 van de Wolunie was nogal onstuimig! In een halfjaar tijd 

meldden zich meer dan 200 mensen als lid. Alle zeilen werden bijgezet om 

de noodzakelijke acht workshopsrondes (8 x 4 basisworkshops) plaats te 

laten vinden. Gelegenheid om de vereniging op te bouwen was er 

nauwelijks. In 2015 is de Wolunie in een rustiger vaarwater terecht 

gekomen en is meer aandacht besteed aan de vereniging zelf. Vandaar nu 

ook voor het eerst een jaaroverzicht. In de tekstjes hierna worden allerlei 

verschillende aspecten van de Wolunie in 2015 belicht. 
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Open Dag 18 januari 2015 

 

Het jaar 2015 begon met de open dag van Stad & Natuur Almere en de Almeerse Wolunie. De 

drachtige schapen uit het Kromslootpark werden geschoren en kwamen in de schaapskooi te staan. 

Bijna 60 schapen ‘ondergingen’ gelaten dit lot. Het leverde weer een mooie partij wol op.  

Daarnaast presenteerde de Wolunie zich en konden de honderden bezoekers en leden kennisnemen 

van het programma voor 2015.  
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Productie van wol 

 

In 2015 zijn ongeveer 130 schapen ontdaan van hun wol. Bijna 60 tijdens de Open Dag en begin mei 

ruim 70 schapen op locatie in het Kromslootpark. Deze wol werd gebruikt voor de losse verkoop van 

vachten, verwerking door de leden in workshops e.d. en in 2015 ook voor het eerst voor het 

machinaal laten spinnen van de wol in Duitsland. 

 

In februari zijn enkele tientallen kilo’s ruwe wol naar de ‘Wollspinnerei Dickel’ in Duitsland gebracht. 

Deze wol kwam enige maanden later weer terug in strengen van 100 gram die te koop zijn in de 

Wolwinkel van de AWU. 

 

In oktober is opnieuw een lading wol naar Duitsland gebracht. Deze wol wordt in het voorjaar van 

2016 terug verwacht. 

In 2015 is geen wol naar Kaarderij Wollust gebracht ter verwerking. De voorraad uit 2014 was nog 

voldoende. 
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Verfakker Den Uylpark 

 

In 2015 is een groep enthousiaste leden van de AWU en vrijwilligers van het IVN onder aansturing 

van Irma Stroombergen en Ad Vossenaar aan de slag gegaan met de definitieve invulling / inrichting 

van de verfakker in het Den Uylpark in Stedenwijk. De akker is nu grotendeels ingeplant en de eerste 

producten zijn er af gehaald. 

 

In het najaar heeft het bestuur een aanvraag gedaan bij het Fonds Verbraaken van de Natuur en 

Milieu Federatie Flevoland (waar de Almeerse Wolunie lid van is). Dit betrof het slaan van een 

waterpomp op de verfakker. Dit zou het werken daar een stuk lichter en efficiënter maken. Op de 

valreep van 2015 werd bekend dat de aanvraag was gehonoreerd. De waterpomp kan geslagen 

worden in 2016.  

 

 
 

 

Verbetering machines 

 

In 2015 zijn door de maker van de wolververwerkingsmachines in opdracht van Stad & Natuur 

Almere en in overleg met de wolmeester diverse aanpassingen doorgevoerd. Dit betreft onder 

andere kappen over de kaardmachines, betere afvoer van de wasketels, manden in de wasketels en 

een beter takelsysteem boven de wasketels en de verfketels. 

Ook is er een stellage toegevoegd waardoor vachten beter, preciezer en makkelijker gewogen 

kunnen worden.  
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Winkel en informatiepunt 

 

De Wolwinkel is in 2015 een vast punt geweest voor leden en 

belangstellenden: bijna elke zondagmiddag open voor informatie, 

advies en producten. Een groep enthousiaste leden en vrijwilligers 

hebben onder leiding van Hanneke van den Bos samengewerkt aan 

de ontwikkeling van de winkel. 

 

De Almeerse Wolunie heeft zich kunnen presenteren tijdens de 

nieuwsjaarreceptie van de gemeente Almere op 2 januari in de 

Schouwburg, de Streekparade in het winkelcentrum en enkele schaapscheerfeesten. 

  

Website en nieuwsbrief 

 

In het najaar kwam een langgekoesterde wens in vervulling: de 

eigen website van de Almeerse Wolunie ging online. De Wolunie 

heeft nu een eigen plek waar actuele informatie verkregen kan 

worden door leden en andere geïnteresseerden.  

Hetzelfde geldt voor de nieuwsbrief van de Wolunie. Met enige 

regelmaat worden sinds het najaar nieuwsbrieven met actuele 

informatie gestuurd naar de leden en naar mensen die 

aangegeven interesse in deze informatie te hebben. 

Tevens is de Wolunie actief op Facebook en Twitter. 

Er is nu, onder leiding van Lidwien Venselaar, een redactieraad 

geformeerd, die actief met de interne en externe communicatie 

bezig is. 
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Het wolproduct 2015 – Lotty Lindeman 

 

In 2014 is Lotty Lindeman gevraagd het product voor 

2015 te ontwerpen. Dat heeft zij gedaan: etui is het 

ontwerp geworden. In de workshops is door diverse 

leden aan dit nieuwe ontwerp gewerkt. Het is ook te 

koop in de wolwinkel. 

 

 

 

 

 

 

 

Het wolproduct 2016 – selectie 

 

Op verzoek van de leden heeft het bestuur in de tweede helft van 2015 een andere selectie-

procedure gevolgd dan in 2014 en 2015. Er zijn drie kunstenaars gevraagd een ontwerp te maken 

voor het product 2016. Tijdens de ledenvergadering van 7 november 2015 hebben de leden daar één 

ontwerp uit gekozen: de vaas van Wanda Entjes. Dit product zal in 2016 worden gemaakt door de 

nieuwe leden. 

 

 
De eerste resultaten van de proeven van Wanda Entjes met de vaas 

van Almeerse klei. 
 

 

 

 

 

 

 

Workshops en cursussen 

 

Voor de zomerperiode heeft er één cyclus van 

basisworkshops plaatsgevonden voor nieuwe leden. 

Daarnaast heeft er één workshop vachtvilten 

plaatsgevonden en is er twee keer een 

beginnerscursus spinnen geweest. 
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Zelfdagen/Productiedagen 

 

Tijdens de zelfdagen (in principe elke 3e zaterdag in de maand) kunnen leden werken 

aan hun eigen product. De Zelfdaggroep (3 leden) bereiden dat eventueel voor of 

bedenken een programma (zoals voor de Kerst de Zelfdag ‘engeltjes maken’. 

De Productiedagen zijn gericht op de productie van kaarden, vilten of iets dergelijks.  

In 2015 hebben de productiedagen vooral in het teken van de Drijfveer gestaan.  

 

 

                                  

 

Spingroep 

 

Elke eerste zondag van de maand komt de spingroep bijeen – 

een in aantal wisselend gezelschap deelnemers. Ze spinnen 

zowel voor eigen projecten als voor de Wolunie. De gebreide 

jasjes van de scrubzeepjes worden bijvoorbeeld van door de 

leden van de spingroep geproduceerd garen gemaakt.  Wie 

zelf geen spinnenwiel heeft kan er een van de Wolunie lenen. 

Ook tolspinnen wordt beoefend. Samen spinnen is niet alleen 

gezellig, ook kun je van de andere deelnemers leren.  

 

Als het weer het toelaat zit de spingroep buiten. Dat levert 

veel aanloop en is daarmee een goede reclame voor de 

Wolunie. 

 

De spingroep wordt gecoördineerd door Marleen Malmgren 

en Cobie Krempel. 
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De Drijfveer 

 

De Drijfveer is één van de projecten van de 

Urban Greeners (onderdeel van de 

Jeugdfloriade in Almere).  

De Drijfveer is een ruimte voor inspirerende 

ontmoetingen, gebouwd van plantaardige 

materialen, die zoveel mogelijk uit de omgeving 

van Almere komen. De Drijfveer ligt in de haven in 

het Weerwater, nabij Utopia. Samen met andere 

vrijwilligers zijn leden van de AWU onder leiding 

van Bertina Slettenhaar dagen bezig geweest 

Romneywol (geschonken door Stad & Natuur 

Almere) te kaarden en te vilten tot één groot doek 

dat als wandbekleding in de Drijfveer gebruikt 

wordt. Een enorme klus! Op 12 februari 2016 is de 

Drijfveer geopend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstpakkettenopdracht 

Stad & Natuur bestelde voor een 

kerstpakket twintig ‘scrubzeepjes’: 

olijfzeepjes verpakt in een vilten of 

gebreid hoesje. Om aan de vraag te 

voldoen werd een speciale 

breimiddag georganiseerd. 
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Panelen gemeente Almere 

 

De gemeente Almere heeft in het najaar van 2015 de ontwerper van het product 2015, 

Lotty Lindeman, gevraagd een ontwerp te maken voor panelen in het Stadhuis. Het 

ontwerp van Lotty Lindeman bestaat uit wol van de Almeerse Romneyschapen die gevilt 

wordt tot grote doeken met een motief. Gedurende drie workshops in de Schaapskooi 

konden Almeerders meehelpen het motief te vilten (eind november en begin 

december). Diverse Almeerders hebben daar aan mee gedaan. In de loop van 2016 

zullen de panelen onthuld worden. 
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Ledenvergaderingen 31 mei en 7 november  

 

In 2015 zijn twee ledenvergaderingen gehouden: 31 mei en 7 november. Op 31 mei stond de 

jaarrekening centraal. De geplande lezing kon helaas geen doorgang vinden en door de late afzegging 

kon er ook geen alternatief programma meer georganiseerd worden. Er waren 24 leden aanwezig. 

 

Op 7 november hebben we de begroting 2016 besproken en natuurlijk het product voor 2016 

gekozen. Na de formele vergadering hield Betty Stikkers (Wools.nu) een boeiend verhaal over allerlei 

verschillende schapensoorten, hun geschiedenis en hun wol. Er waren 19 leden en 3 aspirant-leden 

aanwezig. 

 

 
 

 

Leden 

 

In 2014 hadden we meer dan 200 leden. Dat aantal hebben we in 2015 niet kunnen behouden. 

Ultimo 2015 had de vereniging 75 betalende leden in het bestand staan. Voor deze grote daling zijn 

wellicht meerdere redenen aanwezig: het lidmaatschapsgeld is in 2015 verhoogd naar 50 euro per 

lid, de meeste leden hebben de vier basisworkshops in 2014 gevolgd en waren daarmee ‘klaar’. Het is 

uiteraard de uitdaging van het bestuur en alle leden om een grotere groep leden vast te houden door 

aantrekkelijke activiteiten en workshops aan te bieden. 

Sinds het najaar van 2015 is Kinke Miedema enthousiast met de ledenadministratie aan de slag 

gegaan en heeft deze goed op orde gebracht.  

 

Financiën 

 

De financiën van de Almeerse Wolunie zijn apart in de jaarrekening 2015 ondergebracht. 
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Bestuur 

 

In 2015 bestaat het bestuur uit: 

Jan Wachtmeester, voorzitter 

Caroline Oort, secretaris 

Martine Boermeester, penningmeester 

Bertina Slettenhaar 

Ad Vossenaar 

Hanneke van den Bos 

Lidwien Venselaar 

 

Tijdens de ledenvergadering in mei is aangekondigd dat Bertina Slettenhaar uit het bestuur zou 

treden en de bestuursvergaderingen als adviseur bijwoont. Dat maakt de verantwoordelijkheden 

duidelijker. Na die vergadering meldde Ernestine Kossmann zich aan als bestuurslid. 

 

In de leden vergadering van november heeft de vergadering Ernestine benoemd als bestuurslid en is 

Bertina afgetreden. Tevens is aangekondigd dat in de meivergadering van 2016 opnieuw wijzigingen 

in het bestuur doorgevoerd zullen worden: 

 Jan Wachtmeester terug zal treden als voorzitter 

 Martine Boermeester zal aftreden 

 Anne Bliek door S&N wordt voorgedragen als voorzitter 

 Jan Wachtmeester als penningmeester wordt voorgedragen.  

Anne Bliek loopt tot de mei vergadering 2016 alvast mee met het bestuur. 

 

UItimo 2015 bestaat het bestuur derhalve uit: 

Jan Wachtmeester, voorzitter 

Caroline Oort, secretaris 

Martine Boermeester, penningmeester 

Ernestine Kossmann 

Ad Vossenaar, aandachtsgebied verfakker 

Hanneke van den Bos, aandachtsgebied winkel en infopunt 

Lidwien Venselaar, aandachtsgebied interne en externe communicatie 

Adviseur van het bestuur is Bertina Slettenhaar 

 

 

 

 

 

  


