
WOUW, afkorting van 'Wijze Oude Wijven' of 'Wijzer Ouder Worden', is een netwerk van 
maatschappijkritische 50+ vrouwen. 
WOUW-leden zijn actieve, feministische vrouwen die zich met veel plezier inzetten voor de 
positie van oudere vrouwen en van zichzelf. De vereniging is opgericht in 1981 en heeft 
ongeveer 130 leden. 

Wat wil WOUW bereiken 
1.      WOUW wil de maatschappelijke positie van oudere vrouwen verbeteren en meer invloed       
        uitoefenen op de politieke besluitvorming 
2.     WOUW wil een positieve, niet-traditionele beeldvorming van oudere vrouwen bevorderen en
         de kracht en ervaring van vrouwen zichtbaar maken 
3.    dat WOUW-vrouwen elkaar steunen om samen de positieve kanten van de laatste 
        levensfase te ontdekken 

Wat doet WOUW nog meer
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Wat is WOUW
WOUW, afkorting van 'Wijze Oude Wijven' of 'Wijzer Ouder Worden', is een netwerk van 
maatschappijkritische 50+ vrouwen. 
WOUW-leden zijn actieve, feministische vrouwen die zich met veel plezier inzetten voor de 
positie van oudere vrouwen en van zichzelf. De vereniging is opgericht in 1981 en heeft 
ongeveer 130 leden. 

Wat wil WOUW bereiken 
1.      WOUW wil de maatschappelijke positie van oudere vrouwen verbeteren en meer invloed       
        uitoefenen op de politieke besluitvorming 
2.     WOUW wil een positieve, niet-traditionele beeldvorming van oudere vrouwen bevorderen en
         de kracht en ervaring van vrouwen zichtbaar maken 
3.    dat WOUW-vrouwen elkaar steunen om samen de positieve kanten van de laatste 
        levensfase te ontdekken 

Wat doet WOUW nog meer
Themamiddagen, georganiseerd door een van de werkgroepen. 
Carrousel, elke 22ste van de maand, óók in de vakanties. 
Verder eet- en leesgroepen, bijbelgroep en onverwachte activiteiten.  

Aanmelden 
Per email mailto:info@wouw.amsterdam.nl  of via de website www.wouw-amsterdam.nl 
Het lidmaatschap kost 20 euro per jaar, ANBI-status, lid van de NVR 
Rekeningnr.: NL16INGB0000445738 t.n.v. WOUW Amsterdam 
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