
JAAROVERZICHT 2017


Leden en donateurs

73 leden

14 particuliere donateurs

3 zakelijke donateurs


Het designproduct 
van 2017


Wollicht 
Ontwerp: Marian Kastelein 

Door leden gemaakt tijdens een 
workshop op 25 juni.


Wij ontvingen 
bijdragen van: 

Stad & Natuur voor de vereniging 
algemeen, de huur van ons 
Winteratelier en een natte 
fietsviltmachine;   

Verbraakenfonds Natuur- en 
Milieufederatie Flevoland voor 
de aanschaf van een 

fijne kaardmolen 

RABO Clubactie voor de 
aanschaf van 

twee kaardmolens 

Prins Bernhard Cultuur Fonds 
Flevoland voor een 

natte fietsviltmachine

� 

Algemene ledenvergadering in de Schaapskooi


�



Tijdens 37 productiedagen 
zorgden leden voor het selecteren 
en wassen van vachten. Ze 
kaardden en verfden en werkten 
aan producten voor de winkel.

Er waren 24 zelfdagen waar 
leden de machines van de 
wolfabriek konden gebruiken voor 
hun eigen project

Op 10 maart bracht Franc 
Weerwind in het kader van NL 
Doet een bezoek aan het Vroege 
Vogelbos. 


Hij kreeg een rondleiding door de 
Schaapskooi met de wolfabriek 
en viltte zelf een eenvoudige 
bloem.

We waren (mede-)organisator van 
activiteiten voor het publiek op 


- 29 januari (Open Dag, 
Schapenscheren)


- 4 juni (Open Spindag)

- 1 oktober (Oogstfeest)

- 16 december (Schapen 

scheren) 

� 


In oktober werkten leden en niet-
leden met Bertina Slettenhaar aan 
het kaarden, verven en vilten van 
wol om een enorme stip te maken 
voor het evenement TEDx.

� 

Open Spindag

� 

Vachten selecteren


� 

Franc Weerwind vilt




Snuffelworkshops

Er werden twee reeksen 
‘snuffelworkshops’ gehouden 
waarin nieuwe leden kennis 
konden maken met het 
wolverwerkingsproces: selecteren 
en wassen, kaarden, verven en 
vilten.

Spinnen

Wie de beginselen van het 
spinnen onder de knie wilde 
krijgen kon terecht bij een 
beginnersworkshop spinnen. 
Meer en minder geoefende 
spinners kwamen maandelijks 
samen spinnen, voor zichzelf of 
voor de Almeerse Wolunie.


Tijdens leden-voor-leden-
workshops konden leden zich 
bekwamen in:

- vachten looien

- etui met twee kleuren vilten

- vogelbroche vilten

- babyslofjes vilten

- wel en wee van de Stadsakker

- garen verven in een pakketje

- vilten ‘vaasje’ maken

- vogelvoederbol vilten

- lokkenonderzetter maken

- vlies voor lamp vilten

- etui vilten


Er waren twee 
verdiepingsworkshops: 

kaarden en blenden, en 
vormvilten in het groot 
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Op markten en tijdens 
evenementen gaven we 
demonstraties en verkochten we 
producten. We waren onder meer 
bij:

- Lentefeest Den Uylpark

- Stadstuinenfestival

- Groentesoepfestival

- Herfstmarkt Vrije School

- Kerstmarkt Natuurpark 

Lelystad

- Kerstfestival De Kemphaan


De Stadsakker in het Den 
Uylpark zorgde ook in 2017 voor 
een ruime oogst aan verfplanten. 
In het groeiseizoen stonden 
wekelijks, weer of geen weer, 
vrijwilligers van IVN en de Wolunie 
te wieden, schoffelen, zaaien, 
planten en oogsten.

Wij werkten samen met:

- Stad & Natuur

- Schaapje Schaapje

- Inspiration Inc.

- IVN

- Aventurijn

 
 
 
 
En dat hadden we allemaal niet 
kunnen doen zonder onze leden 
én de schapen van Stad & Natuur, 
die in het Kromslootpark proberen 
de bereklauw te beteugelen en 
ons elk jaar opnieuw hun 
geschoren vachten schenken. 
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