
SeniorenCafé Bussum 

  

Beste leden, 

Het nieuwe jaar staat voor de deur. In de westerse wereld wordt dit gevierd op 1 januari, 

maar in andere culturen vaak op andere data. Een van de oudste kalenders, dateert uit de 

prehistorie, de Assyrische kalender en die begon het nieuwe jaar bij het begin van de lente, 

als de natuur weer tot leven kwam. De Babyloniërs brachten rond 2600 v. Chr. een 

koningsoffer. Zij meenden dat op nieuwjaarsdag de koning het mikpunt van de goden zou 

zijn, dus vervingen ze de koning tijdelijk door een slaaf of een ter dood veroordeelde, reden 

hem als een koning rond en offerden hem tenslotte. Zo werd het kwaad een jaar afgewend. 

Bij de Romeinen begon het nieuwe jaar op  

1 maart, totdat Julius Caesar in 45 v. Cr. de juliaanse kalender invoerde; vanaf die tijd was 

Nieuwjaar op 1 januari. De Romeinen offerden op die dag aan de god Janus (naar wie 

januari is genoemd), om hem mild te stemmen voor het nieuwe jaar. Het begin van het jaar 

in maart komt nog tot uiting in de namen van onze maanden september (zevende maand), 

oktober (achtste maand), november (negende maand) en december (tiende maand). 

Bij de invoering van het christendom wilde de kerk een 

einde maken aan alle heidense gewoonten bij de viering 

van het nieuwe jaar en werd 1 januari uitgeroepen tot 

Hoogfeest van moeder Maria van God. Men ziet de 

periode van Kerst tot Driekoningen (de heidense twaalf 

nachten) nog steeds als een feestelijke periode. Veel 

mensen laten de kerstboom tot na Driekoningen staan. 

De tradities van onze heidense voorouders hebben dus 

nog steeds invloed. 

Ook een goede, overigens niet heidense, traditie is het bezoeken van ons SeniorenCafé. 

Het verschaft veel leden, maar ook niet leden, een plezierige start van de week.  

Met de wintermaanden in het verschiet is het gezellig vertoeven bij Lunchroom Beetje 

Bijzonder aan het Julianaplein 90. Wij zijn er iedere maandagmorgen vanaf 10.30 uur.  

Komt u ook eens?  

Rest ons u gezellige Kerstdagen en voorspoedig Nieuwjaar te wensen. 

En gelukkig kan dit alles nu weer gevierd worden met eenieder die u dierbaar is. 

Hartelijke groeten van uw gastvrouwen, 

Fenny Volmers,  06-53612729 

Truus Vos,  035-6920694 

  


