
Ridderkerk, 13-01.2020 

Jaarverslag Zonnekind 2019. 

Het was voor het Zonnekind een mooie goed jaar met een toename 

van het ledental naar 22 eind 2019 

Wij kunnen uitkijken naar goed bezochte lessen van het Zonnekind 

En positieve reacties van ouders en Zonnekinderen. 

De open dag werd goed bezocht. De Wethouder Cora van Vliet 

opende de opendag. Dit was voor Cora de laatste keer dat ze als 

wethouder iets deed voor de Gemeente Ridderkerk. 

Er werden mooie demonstraties gegeven door de Zonnekinderen. 

Ben en Stefan kwamen dit jaar er definitief bij om Pieter te helpen 

met de Zonnekind lessen. Zij doen het heel goed En worden door de 

ouders en Zonnekinderen volledig geaccepteerd. Pieter blijft ze 

begeleiden. 

Ook zijn er bijeenkomsten belegd voor de ouders Hier was de 

opkomst machtig. 

 Chantal en Marcella zetten zich in voor Het Zonnekind. Zij willen ook 

in de toekomst meer doen voor ouders en Zonnekind begeleiding. 

 Zij hebben de nodige expertise in huis om dit te doen. 

Toch ook even stil staan bij het plotselinge overlijden van Henk de 

Jong eind augustus. Wij zullen hem missen. 

Ook van de Rabobank ontvingen wij weer geld  457,00 euro en van 

Joke van Vliet kregen wij geld voor het Zonnekind. 

Sinterklaas viering werd zeer druk bezocht. Het was weer een 

prachtig feest voor ouders en Zonnekinderen. De Sint had voor ieder 

kind en goed woord en bemoediging en een cadeautje. 

 Wij willen deze traditie in ere houden. Ook werd het Kerstfeest goed 

bezocht. Een mooi verhaal en de kerst boom en kerst versiering 



zorgde er voor dat de Zonnekinderen een feestelijke afsluiting 

hadden dit jaar.  

Op het einde waren er problemen met de kachel. Zelf met de Sint 

was het koud. En zat iedereen met zijn jas aan. 

Gelukkig wordt de kachel vervangen in begin 2020. 

Daarom kunnen wij terugkijken op een goed en positief jaar voor het 

Zonnekind. 

Met 2019 groet, Pieter van Dongen 

Secretaris van het Zonnekind…………………………… 

Voorzitter Jim Kloos…………………………………………. 


