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Tijdens Sionsfeest 2017 is een 
nieuw logo onthuld door de 
burgemeesters van Rijswijk en 
MiddenDelfland. Dit logo prijkt 
nu bovenaan de Sionsfeestkrant 
2018 en op de nieuwe website 
www.ovsion.nl 

De Oranjevereniging heeft  een 
grote verandering doorgemaakt 
de afgelopen jaren. Van alleen 
een feest in augustus, het Sions-
feest, zijn er nu bijna het hele 
jaar door diverse activiteiten.
Begin januari een         
Glühweinavond, om elkaar een 
gelukkig Nieuwjaar te wensen 
onder het genot van een warme 
drank.  

Tijdens de winterperiode hopen 
we op vorst zodat we als IJsclub 
Sion vertier kunnen bieden op 
onze eigen schaatsbaan! Dan 
Koningsdag in april, die vooral 
door bewoners van de nieuwe 
wijk wordt georganiseerd, maar 
wel met medewerking van en 
gefaciliteerd door de Oranjever-
eniging Sion en tenslotte het 
feest voor jong en oud in augus-
tus met de grote tent op het 
land. 

We horen en merken dat onze 
activiteiten erg gewaardeerd 
worden en gelukkig krijgen we 
veel hulp van vrijwilligers, want 
het bestuur van de OVSion is 
niet groot. Om op deze voet 
door te gaan kunnen we veel 
meer handen en ideeën gebrui-
ken. Het hoeft echt niet veel tijd 
te kosten en hoe groter de groep 
is, hoe leuker de plannen 
kunnen zijn en hoe lichter het 
werk. We willen immers allemaal 
een gezellige tijd samen en met 
onze kinderen!

3. ORANJEVERENIGING
HET GEHELE JAAR DOOR

Nog een aantal weken en dan 
vieren we voor het Negentigste 
jaar het Sionsfeest, dit zal niet 
onopgemerkt voorbij gaan.
Afgelopen jaar was weer een 
groot succes, steeds meer bezoe-
kers komen naar onze evenemen-
ten toe. Nieuw was de BBQ op 
het Sionsfeest, hier werd goed 
aan deel genomen.
De Glühweinavond was weder-
om weer een succes. De IJsclub 
“Sion” heeft met het vele werk 
van een paar vrijwilligers, het 
feestterrein onder water gezet, 
tijdens de vorstperiode en dat 
heeft geresulteerd dat er een 
week geschaatst kon worden. In 
april hadden we voor het tweede 
jaar Koningsdag, dat door de 
vele bezoekers ook een groot 
succes was.

Dit jaar zijn er op beide dagen 
tijdens het Sionsfeest vele 
optredens. De scouting heeft 
weer een verrassing in petto voor 
de jeugd, en ook het Zeemans-
koor “Onder Zeil” zal een 
optreden verzorgen, dus voor 
ieder wat wils!

Als laatste wil ik het bestuur, de 
leden, vrijwilligers, sponsoren en 
de gemeenten hartelijk danken 
voor jullie steun en we hopen 
weer op een spetterend Sions-
feest!

Hartelijke groet van de voorzit-
ter,  Hans Broekhuizen

1. VAN DE VOORZITTER

Oranjevereniging

Sion Geschiedenis
van Sionsfeest10 De Oranje

vereniging11

WORD LID VAN DE ORANJEVERENIGING SION

Als lid van onze vereniging krijgt u twee dagen vol gezelligheid voor jong en 
oud in augustus, een uitnodiging voor de jaarvergadering en ijspret in de 
winter.   
Prijzen lidmaatschap:  € 15,50
gezin met 1 kind  € 18,00
gezin met 2 kinderen  € 20,50
gezin met 3 of meer kinderen € 23,00

U kunt ook alleen donateur worden vanaf € 10,00 per jaar.
Wilt u dat uw kinderen dit jaar nog meedoen, wordt dan lid en vul het 
inschrijfformulier in (te vinden www.ovsion.nl) en stuur deze naar 
ledenadministratie@ovsion.nl. Verandert uw adres, stuur dan ook een mail 
naar ledenadministratie@ovsion.nl om de Oranjevereniging te informeren.

Dit jaar wordt voor de 90ste keer het Sionsfeest gevierd. Hoe het 
allemaal begon kun je lezen op pagina 10. De Oranjevereniging Sion 
is een groeiende en gezonde vereniging. Deze krant geeft een goed 
beeld van onze activiteiten. 
We beschikken over een eigen evenemententerrein aan de Sionsweg. 
De laatste jaren breidden we het feestterrein uit met een stukje gras 
tegenover onze eigen grond. Om de evenementen veilig te kunnen 
organiseren zijn deze extra meters hard nodig. Dat stukje grasland 
heeft echter een woonbestemming. Vanuit de vereniging doen we ons 
best om de gemeente te overtuigen om er geen woningen te bouwen, 
maar er een multifunctioneel terrein van te maken. Bijvoorbeeld een 
parkeerplaats voor de bewoners van Het Hof Sion. Daarop kunnen 
dan een paar keer per jaar buurtevenementen plaatsvinden. Als het 
niet lukt om de grond tegenover het verenigingsterrein vrij te 
houden, wordt het in de toekomst moeilijk om al onze bezoekers 
veilig feest te laten vieren. We gaan er vanuit dat de gemeente 
Rijswijk de waarde van de Oranjevereniging inziet en we rekenen op 
de inzet van wethouder Borsboom zodat we onze 100ste verjaardag 
groots kunnen vieren!

2. SIONSFEEST 90 JAAR JONG!

VACATURE BESTUURSLID

Enthousiast bestuurslid gezocht 
om ons team te versterken!

Ben je creatief en houd je van 
organiseren? Meld je aan via 

info@ovsion.nl of spreek ons aan 
tijdens het feest.





info@vandermaarel.nl
+31 (0)15 213 83 18

vandermaarel.nl

PROGRAMMA VRIJDAG 24 AUGUSTUS 

09:15 uur:  OPENING DOOR BURGEMEESTERS
09:30 uur:  KINDERSPELEN
11:30 uur:  RAD VAN FORTUIN
12:00 uur:  DANS WORKSHOP VAN ‘JUST DANCE STUDIO’
12:30 uur:  PRIJSUITREIKING
14:30 uur:  OPTREDEN ZEEMANSKOOR ‘ONDER ZEIL’
17:30 uur:  VERSIEREN VOOR DE OPTOCHT
18:30 uur:  VERZAMELEN VOOR OPTOCHT / JURERING
19:00 uur:  OPTOCHT
21:30 uur:  FEESTAVOND MET OPTREDEN VAN JEWELSTE
- 01:30 uur m.m.v. DJ YORANTY

Daar kom je mee thuis

Ambachtelijk
Italiaans roomijs

Ook voor feesten en partijen: 0643098236

ALLE INFO: WWW.OVSION.NL
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VRIJDAG 24 AUGUSTUS

De kinderspelen zijn voor 
kinderen die op de basisschool 
zitten en tussen de vier en 
twaalf jaar oud zijn. 
De deelnemerskaart met 
toebehoren kan worden 
opgehaald in de tent op 
vrijdagochtend de 24ste.
Draag de deelnemerskaart 
zichtbaar tot je klaar bent met 
de spelen. Lever je volle kaart 
in bij de prijzentafel en dan 
krijg je een patatbon en maak 
je ook nog eens kans op een 
hele mooie prijs! 

Leden die logés hebben of 
kinderen die geen lid zijn 
kunnen deze tegen betaling van 
€ 7,50 opgeven bij de organisa-
tie in de tent voor aanvang van 
de Kinderspelen.

09:30 KINDERSPELEN

17:30 VERSIEREN!

Just Dance Studio verzorgt een 
workshop en een optreden!

Just Dance Studio geeft dans-
lessen vanaf 1 jaar tot en met 
volwassen leeftijd.
Zij hebben meerdere locaties in 
de omgeving o.a. in Rijswijk 
Buiten.
Just Dance Studio staat voor 
dansplezier, kwaliteit en 
ontwikkeling. Zij geven o.a. 
hiphop, modern, ballet, peuter-
dans, ouder & kind dans, 
volwassen dans, streetdance en 
meer! Geef je op voor een gratis 
proefles! En dans mee in hun 
jaarlijkse show in een echt 
theater!

www.justdancestudio.nl
info@justdancestudio.nl

12:00 DANCE WORKSHOP

UW BARBECUE,

GOURMET

EN FONDUE

SPECIALIST

Dijkshoornseweg 21
Den Hoorn
Tel.: 015 2614771
www.slagerijvangeest.nl

Een uur voor de optocht is er 
nog gelegenheid om je fiets of 
step te versieren. Stichting 
Kunst en Cultuur zorgt weer 
voor diverse materialen om je 
lekker uit te leven. 
Uiteraard mag je zelf ook iets 
meenemen, iets met kleding, 
glitters…verzin het maar.
Dan loop je helemaal goed mee 
in de optocht!

18:30 DE OPTOCHT

Met wat je in de middag hebt 
versierd, kan je meelopen in de 
optocht. Een jury beoordeelt de 
deelnemers vanaf 18:30 uur en 
om 19:00 uur gaat de optocht 
van start. Muziekmakerij “’t 
Zootje” en Oranjebestuur 
voorop. 

ROUTE: vanaf feestterrein 
Middendorpweg, links Kloos-
terpad, Anjelier, Jasmijn, rechts 
laan van Sion, weer langs de 
tent, Noordhoornseweg, 
Dijkshoornseweg, links laan v. 
Groenewegen. Met een kleine 
bocht rechtsaf weer terug naar 
het feestterrein. Er zijn diverse 
prijzen te winnen:
Individueel: 5 prijzen
Groep 2-4 personen: 5 prijzen
Groep 5 personen: 2 prijzen

Na de optocht is er een woord-
je door voorzitter Hans Broek-
huizen, het Wilhelmus zal 
worden gespeeld en dan volgt 
de prijsuitreiking. 

Bij terugkomst is er voor alle 
deelnemers een ijsje.

20:00 BREAK DANCE

Na de optocht komen de 
stoerste dansers van Stichting 
Kunst en Cultuur Den Hoorn 
laten zien hoe goed ze kunnen 
breakdancen. Wil jij dit ook 
leren? Kom dan kijken en doe 
mee met de breakdance 
workshop! 
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duurzame energie • gas-, cv-, water- en sanitaire installaties 

 onderhoudswerk • dakbedekkingen
22-11-17   09:29

Baby- en 
Peuterzwemmen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spor ondsenbad Del  
Weteringlaan 1  
2613 WN Del  
Tel: 015 - 212 000 2 
Voor actuele openings jden:  
www.sfd.nl  

 
 

PROGRAMMA ZATERDAG 25 AUGUSTUS 

10:00 uur:    INSCHRIJVEN VISWEDSTRIJD
10:30 uur:    VISSEN MAAR!
10:30 uur:    PEUTERTHEATER IN DE TENT
14:00 uur:    ACTIVITEIT m.m.v. SCOUTING DE HOEVE
vanaf 15:30 uur:  VERTREKKEN VOOR DE FIETSPUZZELTOCHT
17:30 - 19:30 uur:  GEZELLIGE BUURTBBQ
21:30 - 01:30 uur:  FEESTAVOND MET DE DELFTSCHE HELDEN
      +++ SURPRISE ACT

 
  

 

 
 

OUDE CAMPSWEG 23 - 2678 NN  DE LIER
T: 06-53543893

Koningin Julianaplein 9
2635 HD  Den Hoorn
Tel. 015-2614635

Een feestje??
Met de Heineken Thuistap heeft u altijd 
een goed gekoeld glas bier.
Te huur bij uw slijter.

   

 

 

...misschien wel de
leukste kinderopvang van

Midden-Delfland e.o.

www.kickertje.nl

Sport, goed voor u,

Beter voor u.

Dorpstraat 30
2636 CG SCHIPLUIDEN
T: 015-3808129

Tot ziens,
Ben en Petra

Bel geheel vrijblijvend 015 256 93 60  voor meer informatie

Hof van Delftstraat 35
2635 EE  Den Hoorn
Tel.: (015) 256.93.60
Fax: (015) 256.86.94
www.avera-info.nl

Bedrijfsadministraties - Salarissen - Alle  
belastingaangiften- Jaarrekeningen  -  

Begeleiding t.a.v.: Ondernemingskeuze  
& Automatisering bedrijfsadminstratie.

ALLE INFO: WWW.OVSION.NL
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Boezemweg 21 - 2641 KG Pijnacker - 015-361 5500
www.telstar-media.nl - info@telstar-media.nl

Kaasjeskruid 21, 2635 KP  Den Hoorn
Telefoon: 015-2611132

Behandeling volgens afspraak

 
  

 

 

 
  

 

 

 
 
 

 
  

 

 

 

 
  

 

 

 

Beste service Juiste voorraad Vakkundig adviesFlexibele logistiek

Rotterdamseweg 276, Delft  I T 015 271 71 71  I E delft@bmn.nl

IN HOUT EN BOUWMATERIALEN   DOEN WE.
WAT JE OOK ZOEKT 

Met 73 
vestigingen 
altijd in de 

buurt.

Vrij-Harnasch 104
2635 BZ Den Hoorn

Tel: 015-2132987
 015-2573040

 

www.aharteveld.nl

Brood- en Banketbakkerij in Den Hoorn

www.holtkampdebakkerij.nl

015-3809904
joanne@holtkampdebakkerij.nl

bouwbedrijf.ronkeijzer@planet.nl
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Voor feestjes, partijtjes, bootstops enz.
Bel 0655111286, de Schepper en informeer naar de mogelijkheden

Nu ook een kleine ijskar voor bij u thuis

Wessels Kaas & Noten
* Noord Hollandse kaas
 * Buitenlandse kaas
  * Vers gebrande noten
   * Zuidvruchten
    * Originele kado’s

Dijkshoornseweg 17  2635 EJ Den Hoorn  015-2577379/06-24645395

ZATERDAG 25 AUGUSTUS

Nieuw dit jaar is het peuterthe-
ater verzorgt door Stichting 
Kunst en Cultuur Den Hoorn. 
Terwijl de ouders genieten van 
een kopje koffie en taart van 
Kobus Kuch worden de aller-
kleinsten van het Sionsfeest 
meegenomen in de wondere 
wereld van theater, dans. In 
deze vrolijke voorstelling gaan 
de peuters een dagje naar het 
strand en de zee! Gaan jullie 
ook mee?

10:30 PEUTERTHEATER

Scouting de Hoeve zal ook dit 
jaar helpen met de festiviteiten 
van het Sionsfeest. De editie 
van vorig jaar was een groot 
succes met de mudrun. De 
kinderen genoten van het leuke 
parcours met verrassende 
uitdagingen maar vooral veel 
modder. 

Dit jaar verruilt Scouting de 
Hoeve modder voor de fiets. 
Op het veld komt een spannen-
de route om fietsend af te 
leggen; rustig en beheerst of 
snel en behendig. Voor kleinere 
kinderen zal er een mini 
parcours worden gemaakt die 
op de loopfiets maar ook zeker 
lopend  aan de hand van 
ouder/verzorger afgelegd kan 
worden. 

Scouting de Hoeve – Groeneveld 66 – 
Rijswijk – scoutingdehoeve.nl

14:00 SPECTACULAIR
FIETSPARCOURS

Zaterdagmiddag organiseren we 
een barbecue tussen 17:30 en 
19:30 uur.
Na de fietstocht en voor de 
feestavond rustig tijd met 
elkaar doorbrengen onder het 
genot van een hapje en een 
drankje. Het eerste drankje is 
gratis.

Inschrijving en betaling tot 20 
augustus kan via 
www.ovsion.nl of via 
bbq@ovsion.nl.

Kosten € 13,50 en kinderen 
t/m 12 jaar € 6,-.

17:30 BBQ!

 
  
   

Schildersbedrijf  
Ruud Jansen

Van Rijnweg 3
2286 KC  Rijswijk
Tel. 015-2132724

Het inschrijven voor de viswed-
strijd begint om 10.00 uur.
Startsein om te vissen is om 
10.30 uur en om 12:00 uur 
mag de laatste vis uit het water 
gehaald worden.
 
Locatie: Sionsweg, naast de tent

Neem zelf een hengel mee, voor 
aas en een emmer wordt 
gezorgd. Iedereen mag vissen.
Er zijn drie prijzen te verdienen 
vanaf 7 jaar en een prijs voor de 
18+. Kinderen onder 7 jaar 
hebben altijd prijs. Voor leden 
is deelname gratis. 
De inleg voor niet leden € 2,-.
Vanaf 18 jaar is de inleg € 4,-.

10:30 VISWEDSTRIJD

Al vele jaren wordt er een 
puzzelrit uitgezet voor onze 
leden. Soms met lastige vragen, 
meestal met foto’s van locaties 
die onderweg gezocht moeten 
worden.

Onderweg zorgen we voor 
iets lekkers en kan men 
ringsteken op de fiets.

Deelname is gratis voor leden.
Inleg niet leden t/m 11 jaar € 
1,25 en € 2,50 vanaf 12 jaar

Start is om 15.30 uur bij de 
tent en de tocht is ca. 15 km 
lang.

15:30 FIETSPUZZELRIT

steegrobanden.com

Woudseweg 3-5 Den Hoorn

Tel 015-25 69 244

Marconiweg 19a Delft

Tel 015-26 22 661
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Oranjevereniging

Sion

Vrijmarkt

SIONSACTIVITEITEN

Just Dance S tudio Luchtkussen voor de kids

Gezamenlijk hebben we dit jaar weer een fantastisch Koningsfeest gehad in Sion. Voor het tweede jaar op rij vierden wij Koningsdag op 
het terrein van de Oranjevereniging Sion. Op de vrijmarkt was het gezellig druk. Deze begon om 10.00 uur, maar vanaf 9.00 uur 
stroomde het grasland al vol met enthousiaste verkopers. Scouting De Hoeve had allerlei knutselactiviteiten georganiseerd. Ook verzorg-
den zij een gezellig vuur om worsten bij te braden. Just Dance Studio gaf een spetterend dansoptreden met heel veel enthousiaste 
meiden. De laatste kindermode van Bloey en Groei werd geshowed door jonge topmodellen. Voor de kinderen was ’s middags een 
stormbaan en DJ Yoranty maakte het feest compleet. Jong en oud kijken terug op een mooie Koningsdag. 

   KONINGSDAG

Gl hwein avond

12 januari j.l. was het een drukte van 
belang op het land, grote tenten, warm 
vuur en een hoop nieuwe en bekende 
gezichten met een beker glühwein of 
warme chocomel in de handen. Samen het 
nieuwe jaar inluiden, elkaar spreken en 
kussen. Voor de kinderen een zoekspel met 
licht en brood bakken op open vuur, 
georganiseerd door scouting de Hoeve. Het 
weer werkte mee, al zou je door sneeuw, je 
bijna in Oostenrijk wanen.

   GLUHWEIN

Schaatsen!

Eindelijk vorst in februari! Met vrijwilligers 
is een ijsbaan gecreëerd, folie trekken op 
het land en veel water erop, in kleine 
laagjes. Hier hebben heel wat uurtjes werk 
in gezeten, ook ’s nachts, maar dit zorgde 
er wel voor dat er geschaatst kon worden. 
Er stond helaas een koude wind, dat kon 
de pret niet drukken. Veel mensen hebben  
gebruik gemaakt van onze mooie baan.

   SCHAATSEN

Koningsdag
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DE SIONSFEESTEN

Kaartverkoop voor beide avonden is op 27 juli en 17 augustus van 
19:00 uur tot 21:00 uur aan de Sionsweg. Voor leden zijn er twee 
gratis kaarten. Niet-leden € 10,-. Wist je dat lid worden misschien 
zelfs goedkoper is dan 2 kaarten kopen?  Na deze data vanaf 
woensdagavond 22 augustus bij de tent en tijdens het feest. 

DATA KAARTVERKOOP

zelfs goedkoper is dan 2 kaarten kopen?  Na deze data vanaf 
woensdagavond 22 augustus bij de tent en tijdens het feest. 

jeWelste is typisch zo’n band waar je nooit genoeg van krijgt. 

Met een niet aflatende energie dendert de band al ruim 12 

jaar over 's lands podia. Geweldige nummers van de 70s tot 

nu, van Bohemian Rhapsody tot Sex on Fire. 

De mannen van jeWelste schuwen niets, behalve de platge-

treden paden. Fantastisch uitgevoerd, super-enthousiast en 

altijd 100% rock-'n-roll garantie!

Het DJ Collectief De Delftsche Helden is in 2016 gestart en 

bestaat uit 4 getalenteerde DJ’s en een knettergekke MC. 

Alle DJ’s zijn bijzonder ervaren in de stijlen muziek die zij 

draaien en zijn van jongs af aan al bezig met muziek en het 

entertainen van publiek! De Delftsche Helden waren o.a. te 

vinden op Oranjekoorts, Winterdorp Festival, Swim to fight 

Cancer, de Breeze Reunion enz. Gegarandeerd feest!

DE DELFTSCHE HELDEN
en Op vrijdagmiddag 24 augustus van 14.30 tot 16.30 uur komt 

het Westlands Zeemanskoor “Onder Zeil” zingen tijdens het 

Sionsfeest. Het koor is inmiddels een vast onderdeel gewor-

den tijdens het Sionsfeest. Ook dit jaar verwachten we veel 

publiek, waaronder vrijwilligers en ouderen via De Zonne-

bloem Den Hoorn, dus kom gezellig meedansen en deinen. 

www.onderzeil.net 

ZEEMANSKOOR ‘ONDER ZEIL’

Als je (nog) geen lid bent kun je losse kaarten kopen bij Groenrijk 
’t Haantje vanaf nu t/m zaterdag 24 augustus. Ze zijn € 10,- per 
stuk. Zolang de voorraad strekt!

LOSSE KAARTVERKOOP

rijgt.

12 

Speciaal vanwege 90 jaar Sionsfeest: een Surprise Act die al 

4 keer is uitgeroepen tot Populairste Party Act van Neder-

land! Er prijkt inmiddels een Gouden Plaat aan de muur en 

verder stonden ze met 17 singles in de Top 100 waarvan 3 

Top 10 noteringen en zijn hun liedjes al vele miljoenen keren 

bekeken op YouTube en gestreamed op Spotify!

SURPRISE ACT
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w w w . b o l a m a r i t i e m . n l

Jupiter 81

2685 LV Poeldijk       

T 0174 21 26 33

info@bolamaritiem.nl

Service Sales Stalling Sloepen● ●●

Cruisers & Tenders

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

535m2 
680m2 1015m2 

 GAM van Leeuwen beheer bv 
Brasserij en B&B Sionsweg 1 Rijswijk 

www.buytenplaets.com  

www.gambeheer.nl 

6 Luxe loftstudio’s in stadshart Delft.  
www.asvest.nl 

www.gambeheer.nl 

DE GROOTSTE SCOOTERSPECIAALZAAK VAN DE REGIO 

TEVENS: HELMEN  ·  BANDEN  ·  SLOTEN  ·  ACCESSOIRES
CILINDERS  ·  UITLATEN  ·  VERZEKERINGEN

WINDSCHERMEN  · TOPKOFFERS

WWW.BIKESELECTDELFT.NL
Van der Lelijstraat 93a, 2614EH Delft
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Noordhoorn Hoveniers • Kastanjewetering 22 • 2614 KE Delft
Pieter: 06-24985717 • Ruud: 06-15187351

www.noordhoornhoveniers.nl • info@noordhoornhoveniers.nl

Vitaal Mooi gezond!

Dijkshoornseweg 6
2635 EP Den Hoorn
015-2573547

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag
9.00 - 18.00 uur
Zaterdag
9.00 - 17.00 uur

Hollewatering 13, 2295 LW Kwintsheul
www.delentekriebel.nl

Afval bestaat niet. Iedere dag opnieuw leveren we bij Renewi hiervoor het bewijs. We recyclen of 
herwinnen bijna 90% van het afval dat we ontvangen, en verwerken elk jaar ongeveer 14 miljoen ton 
afval tot waardevolle producten of energie. 

Voor ons is afval een manier van denken, een kans. 
Meer weten? www.renewi.com | 079 - 36 33 030
Radonstraat 231 | 2718 SV Zoetermeer, Ambachtsweg 56 | 2641 KT Pijnacker

Wij geven nieuw leven aan gebruikte materialen

 

 

  

 

Betaalbare weldaad voor
lichaam en geest

Goudappel 9, Den Hoorn

Onze specialismen:
- Schoonheidsvezorging

- Permanente make-up

- Duurzaam ontharen

- Pedicure

Wilma de Graaf-Ploeger
Schoonheidsspecialiste
06 23 16 89 47

Patricia van der Helm
Schoonheidsspecialiste / pedicure
06 10 29 87 13

 
  

 
  

  

 

 

Schilder,
behang- en glaswerken

Lookwatering 52
2635 EA  Den Hoorn ZH

Tel. 015 - 2615013
E: info@vanbeek-schilders.nl

universele
gehoorbescherming

€ 24,50 
Dijkshoornseweg 35, 2635 EJ Den Hoorn

015-711 26 46, info@oogvoorogen.nl

DE GESCHIEDENIS VAN DE SIONSFEESTEN
In 1928 werd de “Oranjevereniging voor Koningin en vaderland, 
Sion en omstreken” opgericht door 3 vaderlandlievende mannen. 

Het Oranjegevoel was groot en de vereniging besloot om op 31 
augustus, de verjaardag van koningin Wilhelmina, een feestje te 
organiseren. Aangezien de meeste inwoners tuinder waren, was deze 
datum uiterst geschikt, aangezien het in die periode toch rustig was 
in de tuin. 

In 1945 kwam er een nieuw bestuur. Er deden zo’n 250 kinderen 
mee aan de versierde optocht en zij kregen tijdens de optocht verse 
melk van de koeien van een van de boeren. 
Het boegsprietlopen, tobbetjes steken en ringsteken waren toen 
kernbegrippen bij het feest. Het ringsteken is al jaren een vast onder-
deel bij de fiets puzzelrit.
Vroeger was het een feest in de buitenlucht. Aan de randen van het 
grasland werden strobalen gelegd om op te zitten. De opening wordt 
al jaren gedaan door twee burgemeesters omdat het feest bewoners 
trekt vanuit Den Hoorn en Rijswijk.

Opening van het Sionsfeest in 1949 door wethouder D. Visbach.
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Kinderzwemles 
vanaf 4 ½ jaar 

Lessen voor het Zwem ABC, 
zwemvaardigheid en snorkelen. 

 

 
 
 

Spor ondsenbad Del  
Weteringlaan 1 
2613 WN Del  
Tel: 015- 212 000 2 
Voor actuele openings jden: 
www.sfd.nl 

 
 

 
  

Hans Broekhuizen Voorzitter
Marja Damen  Secretaris
Daniëlle Arkesteijn Penningmeester
René van Veldhuizen Bestuurslid
Kimberley Wiersma Bestuurslid

HET BESTUUR

Dhr. P. v.d. Helm
Mevr. S. van Geest
Dhr. G. van Leeuwen
Dhr. L. Verhaar

ERELEDEN

Oranjevereniging en IJsclub Sion en omstre-
ken. Opgericht op 10 februari 1928.

Ontwerp:  dehaagsebeurs.nl
Teksten: Marja Damen
Foto’s:  Marion Mastenbroek
Oplage: 4.000 exemplaren
Verspreiding: Sion en Den Hoorn

Hoewel deze krant met zorgvuldigheid is 
samengesteld, kan Oranjevereniging Sion of 
enig ander participerende partij niet aanspra-
kelijk worden gesteld voor eventuele onjuist-
heden of onvolledigheden.

COLOFON

www.ovsion.nl
info@ovsion.nl
ledenadministratie@ovsion.nl

CONTACT

Marja Damen, info@ovsion.nl

ADVERTENTIES

Onze vereniging draait op vrijwilligers en 
sponsors. Draag jij ons een warm hart toe en 
wil je een steentje bijdragen?

Dit kan op 2 manieren:
- middels een financiële bijdrage
- wordt vrijwilliger; een super leuke manier 
om nieuwe mensen te leren kennen en jouw 
bruisende energie en ideeën in de praktijk te 
brengen!

In beide gevallen kun je een mail 
sturen naar info@ovsion.nl.

VERENIGING

 

ORCHIDEEËN KWEKERIJ  
 
•    Tevens grootste sortering  
     groene en bloeiende planten 
•    Alles uit eigen kwekerij  
•    Bomen en tuinplanten  
  
 
 
 

  Dijkshoornseweg 217 - Den Hoorn  
  Tel. 015-2134317  
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