
Nog ruim 40 weken of zo’n 300 nachtjes slapen, dan bestaat onze Vrouwen van Nu 

Fryslân 100 jaar. En dat gaan we vieren! 

 

Stel je toch eens voor dat we onze oprichters nu mee konden nemen op een rondgang 

door de Friese afdelingen! Hoe zou hun reactie zijn op het feit dat, waar zij mee zijn 

gestart, na 100 jaar nog steeds zo’ n grote waarde heeft voor vele vrouwen. 

 

We nodigen iedereen uit, om wel 60 redenen te noemen waarom het duidelijk is dat 

Vrouwen van Nu als 100-jarige dame nog alle reden van bestaan heeft!  Ik geef een 

aanzet door in eerste instantie ons netwerk te noemen en dan vooral het plaatselijke 

netwerk van de afdelingen. 

 

Vrouwen van Nu staat voor verbinding, een belangrijke factor  in deze tijd waarin het lijkt 

alsof  mensen steeds meer op een eigen eilandje leven; waar uit onderzoeken blijkt dat 

de eenzaamheid steeds meer groeit, zowel bij oude als jonge mensen. Eén van de 

redenen is dat de wereld, met name door de sociale media, steeds weidser lijkt te 

worden. Waar het vroeger de gewoonte was om op je geboortegrond te blijven wonen en 

werken, is dat nu veel minder het geval. Mensen ruilen vaak voor een studie of een baan 

het hun bekende wereldje in; er is nu veel vaker sprake van opnieuw settelen in een 

onbekende omgeving. Een omgeving zonder de veiligheid en gezelligheid van een 

netwerk, dat als een handschoen om je heen zit. En wat is het dan prettig, om je te 

kunnen aansluiten bij een groep vrouwen die je helpen vertrouwd te raken met je nieuwe 

omgeving. 

 

Naast het netwerk van de afdeling is er het provinciale netwerk Vrouwen van Nu Fryslân,  

dat met haar 4900 leden een ontmoetingsplaats biedt voor alle vrouwen uit de stad en 

het platteland: in Friesland de grootste organisatie van vrouwen, die in stand wordt 

gehouden door actieve leden. Op de website staat het prachtig verwoord: ‘ Vrouwen van 

Nu Fryslân is een ontmoetingsplaats voor vrouwen die hart hebben voor hun 

leefomgeving.’ En dat provinciale netwerk bestaat binnenkort 100 jaar! 

 

Sinds enkele maanden zijn we met een werkgroep bezig vorm en invulling te zoeken voor 

het feestelijk vieren van ons provinciaal  eeuwfeest. We hebben daarvoor nu in grote 

lijnen een agenda gemaakt, vooral omdat we weten dat sommige afdelingsbesturen al 

ver van te voren het jaarprogramma van de afdeling invullen. Als werkgroep ‘100 jaar 

Vrouwen van Nu Fryslân’ bieden we, met het Provinciaal Bestuur van onze vereniging, 

een gedeeltelijke invulling van het maandelijkse programma voor de afdelingen in 2019 

aan. We stellen het op prijs, als jullie daarvoor een uurtje inruimen in je programma. Als 

voorbeeld noemen we hier februari 2019, vaak de jaarvergadering voor de afdelingen:  

na de pauze willen wij graag starten met een programma-onderdeel van het feestjaar. 

Voor de verdere invulling verwijs ik jullie naar de agenda van 2019. 

 

Wat is er veel veranderd de afgelopen 100 jaar; voor de meeste mensen is de leefcultuur 

geweldig verbeterd, als we denken aan de huizenbouw, de gezondheidszorg, voeding etc. 

Ook maatschappelijk is de positie van de vrouw behoorlijk verbeterd. Vrouwen van Nu 

heeft daarin een stevige ondersteuning en stimulans gegeven. Met zijn allen kunnen we 

een vuist maken en inspraak krijgen op allerlei politieke en maatschappelijke gebieden. 

Onze maatschappij heeft vrouwen nodig, ook de komende jaren! Laten we in 2019 onze 

schouders er opnieuw onderzetten en een frisse start maken voor een vitale toekomst 

van Vrouwen van Nu Fryslân. Wat is er mooier te wensen dan dat vrouwen in het jaar 

2119  aan ons terug zullen denken als: ‘ Vrouwen van Nu Fryslân: een waardevolle 

ontmoetingsplaats voor vrouwen die hart hebben voor hun leefomgeving.’ 
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