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Deze bijzondere nieuwjaarsbijeenkomst is 
een mooie gelegenheid om samen terug 
te kijken op het afgelopen jaar en vooruit 
te blikken en te proosten op 2020. Vanaf 
15.30 uur bent u welkom in de foyer van het 
Zaantheater. Om 16.30 uur vindt een kort 
plenair programma plaats in de grote zaal. 
Burgemeester Jan Hamming houdt een 
Nieuwjaarsspeech en de Zaanse cabaretier 
Rayen Panday zal zijn kijk op Zaanstad op 
zijn eigen wijze naar voren brengen. Hierna 
kunt u elkaar onder het genot van een 
hapje en een drankje in de foyer ontmoe-
ten. Tijdens de bijeenkomst zal er ook 
aandacht zijn voor de activiteiten die de 
Junior Kamer Zaanstreek in 2020 organi-
seert rond het thema ‘Jongeren en 
Eenzaamheid’. De bijeenkomst eindigt om 
19.00 uur.

 ‘Jongeren en eenzaamheid’
De Junior Kamer Zaanstreek zet zich in 
tegen eenzaamheid onder de jeugd. Bij 
eenzaamheid denkt u misschien aan oude-
re mensen, maar er zijn in Nederland ook 
duizenden kinderen en jongeren eenzaam. 
Uit onderzoek is gebleken dat wanneer 
eenzaamheid lang voortduurt, dit verschil-
lende negatieve effecten kan hebben op 
de ontwikkeling van een kind. Er kunnen 
aan eenzaamheid diverse redenen ten 
grondslag liggen zoals een nieuwe school, 
ziekte, een verandering in de gezins-
situatie of armoede. In Nederland wonen 
veel jongeren die het moeilijk vinden om 
vrienden te maken. Ze willen wel, maar 
weten niet zo goed hoe… 

Daarom organiseert de Junior Kamer 
Zaanstreek dit jaar samen met Zaanse 
ondernemers, de gemeente Zaanstad en 
uw hulp een unieke belevenis voor deze 
groep kinderen. Door eenzame kinderen 
bij elkaar te brengen, ontstaat er een mix 

van verschillende kinderen. Hierbij  
kan - met de juiste begeleiding en via  
fantastische events - een vriendschap ont-
staan en worden behouden die het gevoel 
van eenzaamheid tegengaat. Zo geven we 
eenzame kinderen weer toekomst-
perspectief en voorkomen we langdurige 
sociale uitsluiting. Tijdens de nieuwjaars-
bijeenkomst op 14 januari vertelt de Junior 
Kamer Zaanstreek u graag meer! 

Aanmelden voor 2 januari
In verband met de organisatie stellen wij het 
zeer op prijs als u zich voor 2 januari 2020 
aanmeldt via de knop ‘Aanmelden’ op  
www.zaanstad.nl Voor vragen kunt u contact 
opnemen met de gemeente Zaanstad via 
uitnodigingkabinet@zaanstad.nl
 
Graag tot ziens op dinsdag 14 januari 
2020, in het Zaantheater, Nicolaasstraat 3  
te Zaandam. U bent samen met uw 
(zakelijke) partner e/o collega van harte 
uitgenodigd.

 
VOLGENDE BIJEENKOMSTEN 
Donderdag 5 maart 2020
17.00-20.30 uur Zaans Museum
Donderdag 16 april 2020
17.00-20.30 uur Zaans Museum
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Ondernemers, inwoners, woningcorporaties, sportverenigingen, zorginstellingen 
en andere maatschappelijke organisaties; samen maken ze Zaanstad. Het is dan 
ook niet voor niets dat de gemeente Zaanstad de handen ineen heeft geslagen 
met de Zaanse Ondernemers Sociëteit De Corner, de Maatschappij Zaanstreek-
Waterland, de Junior Kamer Zaanstreek en ZaanLinQ om gezamenlijk een  
nieuwjaarsbijeenkomst te organiseren. Een nieuwjaarsbijeenkomst waarin we  
het bondgenootschap in onze gemeente vieren. 

Als lid van De Corner, de Maatschappij, de Junior Kamer en ZaanLinQ,  

bent u van harte uitgenodigd voor deze nieuwjaarsbijeenkomst die plaatsvindt  

op dinsdag 14 januari 2020 in het Zaantheater. De toegang is gratis.

Dinsdag 14 januari 2020  
Feestelijke nieuwjaarsbijeenkomst


