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Hoi allemaal!  

Wat fijn dat jullie allemaal zo goed geholpen hebben met het 

maken van de knutsels!! 

Het leek haast wel te gaan lukken om die Pyramidosjes tegen te 

houden, maar helaas kwam Toer de Sleutelboer met de reserve 

sleutel  

Bovendien bracht hij ook nog een sleutel om morgenochtend de 

poort van de IJVO te kunnen sluiten! 

Oh nee hè! Dat mag echt niet gebeuren.  

Ik ga weer op zoek naar een oplossing. Ik vind het echt niet leuk 

dat zij onze leuke IJVO week zo willen verpesten. Misschien kan 

de geest ons wel helpen morgenochtend? 

 

Ik ga straks op zoek naar de geest en zal vanavond in mijn vlog 

laten weten of de geest ons kan helpen! 

 

Sorry, gisteren had ik een technische storing maar vanavond staat 

mijn nieuwe vlog om 18:00 uur online! 

 

Redactie: André, Dick, Anja, Leontien, Petra, Mijke, Corine, Finette, Erik 

Woensdag 28 augustus 2019 Jaargang 53 

Vanavond om 18.00 uur komt er dus een 

nieuwe vlog online. Volg mij via 

Influenza_ijvo op INSTAGRAM én bekijk 

de nieuwste vlog op de IJVO app (onder 

tabblad Toneel) of op mijn Youtube 

kanaal! 

Tot morgen 

Influenza 

 

IJVO  nieuws - 2019 
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Morgen niet vergeten: 
 

 Denk je aan de DIP: Drinken, Insmeren, 
Petjes?. 

 De creatent vraagt of je niet vergeet om 
je kunstwerken op te komen halen? 

 Geef uw kind donderdag voldoende extra 
kleding mee.  

 Denk ook aan laarzen, petjes, flesje 
water en zonnebrand!  

 Er is kans op regen, dus vergeet je 
regenjas niet. 

 Effen en geen donkere gekleurde T-shirts 
voor de zeefdruk meenemen. 

 De poppendokter komt op vrijdag. Vergeet 
dan niet je pop mee te nemen. 

 Loten voor de tombola kunt u al voor € 1 
kopen. Trekking op 30 aug tussen 21.30 
en 21.45 uur. Prijzenpot: minuut gratis 
boodschappen doen, een buitenzitzak, 
wielerkleding,  een compleet kinderfeestje, 
een overnachting,  entreekaarten, een 
chocoladedroom e.d.  

 Munten voor de vrijdagavond zijn elke dag 
te koop op het voorterrein, bij de koffie en 
op het terrein zelf. Prijs: 5 voor € 10.  

 Hulpouders voor donderdag en vrijdag 
kunnen zich aanmelden bij de infobalie. 

  

 
 

De IJVO vlog van Influenza is om 19.00 
uur online. 
Kijk via de IJVO app bij toneel of via 
Instragram: @influenza_ijvo 

 
 
Kijktip! 
Ieder dag rondom de klok van 18.00 uur 
kan je het IJVO Journaal bekijken op de 
IJVO app bij journaal. (Te downloaden in 
de Appstore of Googleplay.) 
 

Weet jij wie de mummie is? Vul 

onderstaand in en gooi het in de bus die bij 

de krant staat. 

 
IJVO Journaal 

RAAD WIE DE MUMMIE IS 
 

Naam:………………………………….. 
Wijk:…………………………………….. 
De mummie is: 
……………………………………………… 
 

Wat wordt het weer?
  
Weersvoorspelling 
donderdag: 
Kans op af en toe een 
mogelijk spatje, 23 graden 
 
 
 
 
 
 

EHBO dinsdag 

Splinter   29 

Pleisters   97 

Kneuzing/verstuiking 24 

Wespensteken  5 

Oververhit/ warmte  60 

Spijker in voet  2 

Hamer op lichaamsdeel 5 

Bloedneus  7 

2 ingestorte hutten  7 gewonden 

Verf in oog  3 

Geïrriteerd oog  2 

Snee in teen  1 

Blaren   14 

Overig    3 

 

Wie komt ons help?? Donderdagavond 

starten we met de opbouw van de feestdag. 

We hebben hulpen nodig met het 

klaarzetten van de spelletjes en 

feestactiviteiten. De ouders/verzorgers die 

willen komen helpen kunnen zich 

donderdagavond om 19.00 uur melden in de 

Herberg op het IJVO-terrein.  

 

DE GROETEN AAN… 

Martin doet de groeten aan André. 

Na een spannende Pup Quiz 

gisterenavond zit ik nog even bij te 

komen.  

 

Dagwinnaars van dinsdag 
 
Quiz Oudste Wijken  
 plek     

Huis van Anubis  3e  
Huis van Horus  4e  
Huis van Toth  2e  
Huis van Bastet  4e  
Huis van Sobek  1e  
 
Schoonste wijk dinsdag 
Jongste: Mummelende Mummies 
Midden: Nijlvaarders 
Oudste: Huis van Anubis 

 

 
 

De jarige van vandaag: 
Max de Zwart, Stoere Sfinxen 

Teun Odekerken, Huis van Sobek 

Amber Galesloot, Young Ones 

Brecht van den Burg, Wijkleiding Sfinxen 

 

Hartelijk gefeliciteerd allemaal!! 
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Halo hier is het heel leuk met het Egypte 
thema. Ik weet zeker het word veel leuker 
gr. Djenno 
 
De eerste ijvodag was leuk. We hebben zelf 
een hut gemaakt. Groetjes gap! 
 
Lieve pap & mam, ♥ Dit is het dan, de 
laatste ijvo. Ik geniet nu al, we hebben net 
sport & spel gedaan! Ik hou van jullie! Liefs 
Noor ♥ 
 
Hey mensen ik ben heel leuk op vakantie 
geweest en nu ben ik op de ijvo. Dat is heel 
leuk en we hebben een grote hut en nog 
gefeliciteerd noemie en Thijs liefs amara 
 
Hoi volg mijn tiktok: rosa.party 
 
Heel feel kinderen zijn entesjast. Iedereen 
vint het leuk. Ik hed groote huten gesien 
 
De ijvo is supper leuk alleen heel warm 
Sanne 
 
Ik kan de split 
 
We zitten bij de scarabeeën en die zijn coel 
 
Ik heb en hamer tegen mij hooft aan dat is 
k.. 
 
Het is leuk op de ijvo groetjes  Duany Loos 
 
Mino Sabie –xxx- Fay Zara 
 
Sawadiga 
 
Flans is cool 
 
Hoi hoi hoi hoi het is hot!!! 
 
Het is hier fantastich en ik ben vandaag jarig 
isis (tapijtwevers) 
 
Ik ben Sterre ♥ 
 
Hey Sab, ik wou even zeggen dat je de 
beste vriendin bent die ik ken!! Love you! 
♥♥♥-xxx- je bffje Coco 
 
Ik vind de ijvo superleuk het verven het 
leukst. Maud 
 
Het beste nummer van vandaag vroem van 
Femke Louize 
 

Ik heb de beste vriendin groetjes Sterre lou 
lou lou lou lou lou 
 
Papa mag ik nog een hond? Xxx Fay 
 
Papa & mama mag ik een Cavia? Xxx 
Natascha 
 
Hey coco je bent me bestie. Ik ga je heel erg 
missen. Hoop dat we vanavond samen 
kunnen zwemmen ♥ liefs je bestie Sab 
 
Dit jaar is het laatste ijvo jaar  deze eerst 2 
dagen waren super leuk met alle kinderen 
van groep 8 van de opstap. Ik ga jullie echt 
super erg missen, veel plezier op de 
middelbare school allemaal! Doruntina 
 
Ik vond het een heel leuk jaar met jullie in 
groep 8. Ik ga jullie allemaal heel erg missen 
  
en veel plezier allemaal op je nieuwe school. 
Ik ga jullie allemaal echt heel erg missen alle 
kinderen van de opstap groep 8a-8b  

 
Ik vind de ijvo geweldig. Ik vind van de ijvo 
de hutten bouwen geweldig en het verfen 
ook super leuk 
 
This is Sparta!!! Jimmy Joe 
 
Hallo ik zit hier met Maud en het is hier 
fantasties. Van Calleigh 
 
Job sempie heeft op nintendo switch een 
hoghscore van 1.27 minuten in kol sprint in 
dayo puyo tetris 
 
Papa mama ik heb het hier gezellig met 
malou, fien en Adelyne xxx Yasmin hou van 
jullie ♥ 

Voor de oude 8a van de opstap. We hebben 
de lelijkste hut maar we zijn wel het leukste 
stel. We gaan jullie missen maar we blijven 
contact houden. Waren 8 super jaren. Xx 
Rosalie Yara Eva en Roos 
 
Hey mam en pap Love Ya xxx Eva Kinsella 
 
Hoi allemaal ik ben hier de 2e dag op de ijvo 
en wij hebben onze hut ook mooi 
geschildert. Groetjes van Megan 
kamelendrijvers 
 
Liefe Amy veel plezier op de ijvo xxx Cate 
 
Het is hier fantasties Nienke roof 
Het is hier leuk en er valt hier veel te belefen 
zoals het toneel, creatent en het grillige 
theater. Groetjes Finn en Chloë 
 
Het is hier leuk en ik ben vies. Groeten van 
Mila W 
 
Hoi het is hier fantastis!!! Maar heet liefs 
Veerle v. Son 
 
Hoi het is hier fantastisch alleen een beetje 
warm. We zijn super blij met de hut. 
Groetjes Isabelle en Senna van de 
kamelendrijvers 
 
Hoi lieve papa en mama ik heb super leuk 
hier op de ijvo. Ik kan niet wachten om de 
hut aan jullie te laten zien, ook aan jou 
Thomas. I love you all. Groetjes Isabelle 
Rademaker 
 
Lieve vriendinnen jullie zijn de beste. Het is 
super leuk met jullie xx ♥ van jullie vriendin 
Manouq xxx 
 
Hallo flitsende farao’s  
Welkom in de allerleukste wijk. Hoe vinden 
jullie de IJVO?! Wij vinden het super tof met 
jullie. Zijn jullie alweer klaar voor morgen? 
Oefen vanavond nog het wijklied want 
morgengaan gaan we winnen!  
Tot morgen flitsende farao’s liefs de 
wijkleiding van de flitsende farao’s. 
 
Liefe Jits en Ale. Ik vind het heel spannend. 
Liefs Hege 
 
Ik ben boos! 
Die schurk (man)  moet zijn wenkbrauw 
epilieren 
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Het is super leuk op de ijvo. Iedereen is 
happy. Van Julia 
 
Het is hier super!! En we hebben gewonen 
Karivons 
 
Geweldig! Vandaag lekker aan het verfen 
maar ook heet! Maar ook fijn dat het niet 
regent gr Carmen 
 
Genn en ik gaan ook bellen makken 
 
Ik ben rosalie en het is hier supel leuk 
 

Lynn Het is supper leuk wel heet  
 
Lieve sarah en Yasmine veel geluk  
groet senna 
 
het is hier kapot leuk, echt te gek!!  
Groetjes Floo 

 
Finn zegt hoi 
 
 het is hier fantastisch kleine kinderen  

be like  
 
wat een bloet hitte hier!I hate it maar wel 
leuk gr Koen.. 
 
het is leuk op de ijvo we hebben de box 
gemaakt kaas Teun 
 
mama ik hou van je Sanne 
 
lieve malou wij hebben het heel gezellig met 

jullie xx Yasmin & Fien  
 
vandaag de hut geverft super leuk! Het is 
hier echt super  Lotte 
 
mama papa Jet Gijs en teun ik heb het heel 

leuk hier! Okay doei! Xx Fien Veldpaus  
 

het is hier super leuk met: guusie noortie 
rianne natalie Suzan en alle andere die ik 
vergeten ben. Groetjes Sanne 
 
hoi, het is hier heel leuk, het is inderdaad het 
leukste feest van IJsselstein.  
Groetjes Lisa Timmermans 
 
Halo! Op de ijvo is het heel leuk ik ben heel 
vaak in de knutseltent geweest. Myrthe 
 
Als je in de krant (van IJsselstein) wil komen 
moet je bij het podium roepen dat de 
kamelendrijvers de beste zijn. 
 
Beste mam en pap. Ik ben heel blij dat ik elk 
jaar naar de ijvo mag. Ik heb het heel 
gezellig voor met Thijl  gr Teun 
 
Vandaag is het leuk op de ijvo.  
Thijn Biesheuvel 
 
Hoi ik ben tess en ik ben COOL 
 
Hallo ik ben senna gaat het goed met 
jullie?? Met mij wel. Doei! 
 
Het is vantasties groetjes David 
 
Ik zit hier op de ijvo met mijn tweelingzus 

carmen we hebben het naar ons zin hier 

 gr naria  
 
Halo mijn vriendin en ik heben een 
knutselmoesking gemaakt. We knutselen 
heel vaak in de knutseltent. Ik teminste. 
Liefs myrthe 
 
Hoi hallo ik ben sterre en ik vind het heel erg 
luek op de ijfo en ik speel met allemaal 

friendinen.  groetjes sterre 
 
Halo opa, nog een fijne verjaardag en 
trouwens mijn zusje gaat vervolgend jaar 

ook naar de ijvo groetjes lucy#LOVE 
 
De ijfo is super leuk van Aleyna 
 
We kommen net uit het theater en nu wacht 
we tot de BBQ open gaat en het is hier 
fantasties. Made be Jasmijn en Maja 
Huis van Bestet 
 
Ben een vrindin al uuren kwaat ik zocht 
overal ik ging naar de animustratie en ze zij 
dat we haar wel tegenkomen… gr.klachten 
meisje 

 
 
Halo ik ben stefan ik wil juli vil plezier 
weensen op de ijvo 
 
be ievo is luuk !!! 
 
mijn vrindinnen en ik vinden het heel leuk op 
de ijvo 
 
liefe dieke je bent mijn alerliefste zus je 
groetjes iris van eijk 
hoi papa is het werken leuk en al money 

verdiend uxx lara L 
 
YEET’M groetjes Emma en Demi 
 
Huis van Horus is de coolste wijk vooral de 
leiding ;-) 
 
Lekker op de ijvo gr Camiel 
 
Live mama ik hou veel van jou heel veel liefs 
xxx groetjes Julian 
 
Hoi,familie, hoe, 
gaat,het,met,mij,gaat,het,uitgeput,maar 

leuk,julie,bye,gr,lara, 
 
Hoi mama en donjahet goed in walibie nou 
ik hoop dat julie het leuk hebben ik wel 

youxx Lara van Vliet 
 
Hey tim, cool he, je staat in de krant. 
Emmaly 
 
Wist je dat bij Huis v. Haorus Cleolanda de 
wijkleiding  als haar onderdanen 
beschouwd? 
 
De ijvo is supper leuk mijn vader zit bij de 
krant en heeft een leuk taem. Xx kim 
 
Het leukst is de ijvo hoi allemaal! Groetjes 
oceaan huis van sobek 
 
Ik vind de ijvo super leuk!! 
Xxx Iris: Huis van Thoth 
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Jongste wijkers: de Flitsende Farao’s 
Wij zijn dit jaar voor het eerst op de ijvo en zijn superblij dat we er zijn. Het is lekker weer en we hadden 
dit echt niet willen missen. We hebben de mooiste wijklied van de ijvo. We oefenen iedere dag bij het 
wijkbord. Vandaag mochten we gaan schilderen. We hebben veel kleur gebruikt. Het zit ook op onze 
kleding maar dat geeft niet. Onze hut is heel groot, bijna de grootste van onze wijk en is heel stevig. 
Onze wijkleiding is: leuk, lief, grappig, gezellig en soms ook een beetje streng. En ze kunnen ook gek 
doen, dat vinden wij wel grappig 
 
Groeten: Julia, Pippa, Ayline, Nora, Saar, Eva en Guusje.  

 

Interview met Esther Broere van de Flitsende Farao’s  
Wat vindt je het leukst aan de IJVO? 
Ik vind het leuk als wijkleider om de kinderen te helpen en te vermaken, en ze te besmetten met 
het IJVO virus. Uiteraard moeten we ook de kinderen helpen als ze verdrietig zijn of naar de 
EHBO moeten. 
Hoe lang zit je al bij de IJVO? 

Ik zit nu al 5 jaar bij de wijkleiding van de leukste wijk ☺. 

Hoe ben je bij de IJVO gekomen? 
Ik zat vroeger als kind ook al bij de IJVO. Het is een feestje om op de IJVO te zijn. 
Wat doe jij met het warme weer? 
HEEL VEEL water drinken en uiteraard lekker door de nevelaar lopen.☼ 
Wat hoop je van het toneelstuk? 
Ik vind het super spannend of Influenza weer terug komt, zodat de IJVO toch kan blijven.  
Wat zou je willen bij de activiteiten? 

Ik hoop met mijn wijk het wijklied en sport en spel te winnen☺. 

De Young Ones 
De Young Ones zijn dit jaar ook weer van de partij. De groep actieve jonge vrijwilligers 
bestaat dit jaar uit 18 personen. De groep bestaat uit o.a. Ruben, Roza♥, Pien, Mattijs, Wesly, 
Cornee, Liam, Bram, Teun, Ben, Job♥, Rick, Jordan, Mika en Tom. Enzo en Corné worden 
erg gemist dit jaar, aldus Job. Helaas is het niet gelukt om ze allemaal op de foto te krijgen. 
Ze zijn zo druk met alle klussen en activiteiten waarvoor ze worden ingezet. Ze zorgen o.a. 
dat het terrein rolstoelvriendelijk is en helpen met het op- en afbouwen van de verschillende 
onderdelen. Job vertelt dat ze vooral veel lol moeten hebben, want zij zijn de toekomst van de 
IJVO; het jonge kapitaal.   

De eerste Pyramide op de IJVO 
 

Ook tijdens de IJVO hoger op! 

Tussenstand Spullenbaas: 
Banken   205 
Tafels   73 
Banden plakken  2 
Ladders   2 
Kist voor infobalie  1 
Kluis voor Huis v. Anubis 1 
Drinkton   1 
Brievenbus info-balie 1 
Afdak voor jerrycans/tafel 1 
Waterdager  1 
Pyramide   1 
Prullenbak  1 
Vlag   1 
Bal   1 
div. reparaties  16 
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Vincent van gog kan mooi schilderen 
 
Ik vindt de ijvo leuk Karlijn 
 
Het is hier leuk Thijn Biesheuvel 
 
Lol 
 

 
 
Vandaag hadden we toneel en de stroom 
viel uit Yente haha 
 
Lieve papa en mama ik ben hier met Sita I ♥ 
you groetjes Philou ♥ 
 
Er is ruzie in de hut maar het is vantstis 
Paulien 
 
Ik hed het heel leuk hier Tess 
 
Lieve papa en mama ik heb het supper leuk 
met Philou. I ♥ you doei gr Sita ♥ 
 
Gefeliciteerd Natalie van Stemvoort met je 
verjaardag. Groetjes al je vriendinnen ♥ 
 
Mama het is leuk op de ijvo. Het is goet 
gekoomen disdag is want het is minder 
warm groetjes Sara uit de flitsende farao’s 
 
Papa, mama ik heb het heeeel erg leuk op 
de ijvo en het is heel warm maar wel heeel 
leuk! ♥ groetjes faylin uit de flitsende farao’s 
 
Ik ben Lieke. Ik heb een geneusde arm. Ik 
ben naar het ziekenhuis geweest en een 
foto laten maken. Xxx lieke hijman ♥ 
 
Hoi wil je fooi groetjes Mink 
 
Hoi influensa waar ben je ♥ 
 
Xavi de ijvo is leuk en dit is mijn irste jaar 

Van Nova voor Fedde. Hoopelijk vind jij later 
ook leuk op de ijvo. Kus Nova 
♥ Water 
 
Ik wou een bankje voor in de hut. Ik kon het 
niet alleen dragen. Ik vroeg het aan de 
wijkleiding en ze zijden dat ik het alleen 
moest doen.  gr. Klachten meisje 
 
Hoi mama, papa, en Adam het is super leuk 
bij de ijvo ♥ groetjes Jenna ♥ 
 
Dit is mijn laatste jaar. Wel jammer want ik 
vind de ijvo super tof. ♥ anoniem 
 
Fien! Check mijn pattas 
 
Lieve papa, mama, opa, oma en natuurlijk 
Roos! Ik wou even zeggen dat ik super veel 
van jullie hou en dat ik hoop dat jullie nog 
heel lang bij me blijven xxx Jade 
 
Hoi ♥ 
 
De ijvo is echt top! Influenza moet de 
slechterikken stoppen! Maar voor ons het 
laatste jaar ijvo. Gr Qwenne & Fayciz 
 
Heerlijk de hite 30,32 en 33 graden, maar 
nog te warm! Oei! Wat warm  van Dilara 
 
Huis van Sobek is te gek. Je moet wel 
uitkijken voor de haren trekker. Gr. Anoniem 
 
Ik zit in een leuke hut Doei SKSKSKS you 
hate me ok 
 
Lieve Feline de eerste keer op de ijvo. Je 
doet het goed. Groetjes je zus Elianthe 
 
Heb je de gekste wijkleider al gespot? Dan 
ben je goed nat gespooten xxx manon en 
Dieke huis van horus 
 
Het is bewezen als je naam justin is ben je 
de beste broer en heet je femke ben je de 
beste zus 
 
Live mama ik vint jou heel liev xxxxx Ilse 
 
Hii! Ik ben cool  en ja SKSKSKSKS 
Groetjes anoniem  
 
De wijklijding van de nijlvaarders is lui. Heel 
lui, ze helpen niet  xxx allen kinderen van 
de nijlvaarders 

Hey mam, bedankt, voor, wat, je, zo’n, 
geweldige, moeder, bent, bedankt, dat, je, 
er, altijd, voor, me, bent, dat, je, altijd, voor, 
me, klaar, staat, love yoo emmaly 
Lieve mama, ik heb het heel leuk hier. Ik hou 
heel veel van jou. Groetjes van Milan 
 
Suus geef mij je pet ♥ Sanne 
 
Lieve papa en mama, ik hou van jullie liefs 
Iris 
Hey, het is hier echt heel erg leuk xx 
anoniem 
 
De hut van de egyptologen is leuk. Ik heb 
vandaag snoep gehaald. Groetjes Nick 
 
Hoi toen alles goed was leuk. Groten Floris 
Verdijk 
 
Joehoe!!! ♥♥♥ 
 
Lieve vrijwilligers bedankt voor al jullie hulp 
en steun x♥ Zonder jullie had dit niet gekunt 
♥ groetjes Fenne d tapijtwevers 
 
Hey Floris v na deze dag het is super leuk 
met jou in een hut gr Koen 
 
Hoi, ik ben luca en ik vind heel leuk!!! 
 
Eet kaas wordt je dik van  
 
Hey Floris v je bent een topper gr Koen 
 
Hoi ik ben Marit. De ijvo is super leuk. Echt 
cool het verhaa weet jij wie de mummie is en 
volg influenza 
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Het water vliegt ons om de oren… 
 

Gistermiddag trotseerde het Huis van Horus en het Huis van Thoth woestijnachtige temperaturen om het tegen elkaar op 
te nemen met een sponsgevecht. Zoals vele weten was dit bij de Egyptenaren een rituele aangelegenheid om de goden te 
eren. Dit spel is enkel weggelegd voor hen die over listige strategieën, genadeloze worpen en een onverwoestbare 
wilskracht beschikken. Op de desbetreffende dinsdagmiddag vlogen de sponsen je dan ook letterlijk om de oren. Toen het 
stof, maar ook de waas van gele, groene, blauwe en rode sponzen was neergedaald was het duidelijk dat er door beide 
huizen een titanenstrijd geleverd was waar zowel Horus de hemelgod áls Thoth de god van het geschreven woord trots 

mogen zijn. Helaas kon de jury maar één huis tot winnaar kronen. Na lang beraad velden zij hun oordeel, het Huis van Thoth was de winnaar met een 
minimale marge. Gelukkig wisten de kinderen iets waar de Egyptische-goden millennia over hebben gefilosofeerd: winnen is lang niet zo belangrijk als 
het naar je zin hebben!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jolanda, maar liefst 2 jaar achter elkaar Eva's favoriete 

wijkleider!❤  En al 6 jaar als een moederkloek waken over de 
onrustige hangjongeren...chapeau!!! Et merci!!!!  Gerry, Eva en IM 

KAMELENDRIJVERS 
Wat een super vette wijk hebben wij! Wij hebben gewoon twee kamelen 
die Yvonne en Marieke overal naartoe brengen. 
Door alle stoere en sterke jongens en meiden zijn prachtige hutten 
gebouwd. Met dakterras, een voortuin en zelfs één met een puntdak! Alles 
is mooi in de verf gezet. De muren, de vloeren, hier en daar een arm en 
een been en vooral het T-shirt van Jeroen.  
En zelfs met deze Egyptische hitte zijn onze toppers zo slim om veel water 
te drinken. En te gooien en te spuiten... Waardoor bij ons niet alleen de 
kamelen drijven, maar ook heel wat kinderen en wijkleiding... Iedereen nog 
heel veel plezier gewenst van de allerleukste wijk van de hele IJVO. 

Even voorstellen… 
Hoi ik ben Jade  
Beroep : archeoloog op dit moment bevind ik  
mij in Egypte en ben ik op onderzoek uit .. 
naar het geheim van Basra ... 
 
Ik ben op het spoor gekomen na een hint in de bibliotheek op de 
Overtoom waar een briefje naar beneden viel ..na een onstuimige 
boekenstorm ..op dit briefje stond een teken ...ja Egyptisch ..dat had 
ik door nu na vele weken zoeken denk ik het gevonden te hebben 
...ik heb een muur opgeblazen en een tunnel gevonden ..maar ja 
naar binnen ..pffff dat is nogal een opgave....als jullie nou even 
komen kijken ... misschien durven jullie wel .... 

 

 

Het schilderwerk is klaar en het 
inrichten kan beginnen. Banken en 
meubels worden opgehaald bij de 
SpullenBazen. Ouders van de 
jongste en middenwijken bieden hulp 
bij het inrichten van de hut.  
Vandaag is ook de dag voor de 
bouwinspectie. Alle hutjes worden 
beoordeeld op stevigheid, 
creativiteit, kleurgebruik en 
functionaliteit. Elke hut krijgt een 
officieel bouwrapport. Dit beloofd 
een zware dag te worden voor de 
bouwinspectie, want er wordt vaak 

stevig onderhandeld om de punten.  

Het weerbericht van woensdag 
 
In de Egyptische IJVO oase is et droog. Er  
staat gelukkig een beetje wind. De IJVO Nijl 
staat droog, maar er wordt onweer verwacht.  
Als de kinderen naar huis zijn volgt er een 
extra inspectie of alles goed opgeruimd is en  
stevig vastzit. Het is natuurlijk nog niet zeker 
of het onweer ook boven de IJVO woestijn 

lost barst, maar de kinderen kunnen rustig gaan slapen. 

Fibi uit de Huis van Horus is een kanjer!!!  
 
Dinsdag vroeg de wijkleiding of ze bij haar vader een grote 
ventilator voor de wijk kon regelen. En wat denk je? 
Woensdagochtend een lekker fris windje over het HELE IJVO 

terrein! 

Huis van Anubis 
Carola zit alleen bij het wijkbord. Alle kinderen zijn naar Sport en Spel. Carola is al 7 jaar wijkhoofd, 2 jaar nu al samen met Michel. Het is een leuke 
wijk met leuke kinderen. Ik raak in gesprek met Chiara, Frederick, Cato, Philou, Joann en Sofie. Wat vinden zij het leukst? Timmeren en de creatent, 
omdat er veel zoet te krijgen is. Lekker hoor. Samen zijn met vrienden zonder ouders. Lekker samen lachen en doen wat je wilt. Gisteren hadden ze de 
schoonste wijk. “We hebben samen de tent opgeruimd, niet voor niets dus.” En is er een sponsgevecht geweest en Quiz, aldus Philou. Ook het grillige 

theater is geweldig en de leiding is heel aardig. Op naar groep 8 Nicolaasschool. 
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Lieve moppie Nanouq, Wat heb jij een 
lol, Maak er vandaag weer een ge-wel-di-ge 
dag van moppie. We love you en zijn trots 
op jou! Liefs van papa en mama.  
 
Je gaat lekker Tijmen! Kus van Papa, Mama 
& Feline 
 
Lieve Dewi, heel veel plezier nog in Egypte. 
Kus van Papa, Mama en Justin 
 
Lieve Mick en alle andere boys in de hut, 
heel veel plezier de laatste IJvo dagen!! 
Liefs Hennie + Kalieneke 
 
Veel plezier op de ijvo Quinsey en Jaelynn. 
Dikke knuffel Papa – Mama – Brooklyn 
 
Lieve Sita, Heel veel plezier op de IJvo!! 
Dikke kus van Jari, Luca, Papa & Mama 
 
Lieve Sara, Anouk, Koen en Jesse, veel 
plezier op de IJvo! Groetjes van alle Papa’s 
en Mama’s 
 
Hoi lieve Ise, heel veel plezier op de IJvo! 
Lieve kussen papa, mama en Mare 

 
 

Lieve Sarah, Ik hou van jou. Groetjes Owen 
 
Lieve Dylan, Veel plezier op de ijvo. Volgend 
jaar ben ik er ook bij! Dikke kus en een 
knuffel van je zusje Kiara 
 
Lieve Jasmijn en groep 6B, Heel veel plezier 
weer vandaag! Xxx Linde 
 
Hey Avery, Disfruta di bo dia. I trana e kas di 
mas. Grande ku bo por 
 
Lieve Jasmijn en de andere bewoners. Ik 
vind jullie hut heel mooi. Stan 
 

Lieve Tugce, Dit laatste jaar keer IJvo. 
Geniet lekker. Veel plezier xx mama + papa 
 
Lieve Jasmijn, Heel veel plezier op dag 3! 
De buurtjes 
 
Lieve Oma Janny gefeliciteerd met je 
verjaardag. Dikke kus Jens v. B 
 
Lieve Quirijn heel veel plezier in jullie 
zelfgemaakte hut (toch gelukt) Liefs mama 
 
Lieve Nikki en vriendinnen, Wat een mooie 
hut hebben jullie. Veel plezier nog de laatste 
dagen. Liefs Mama 
 
Lieve Sam! Je bent jarig! Gefeliciteerd en 
fijne IJvodag 
 
Lieve Floo, Toffe hut weer hoor! Heel veel 
plezier nog op de IJvo. We love you en we 
geven je altijd nog 10 minuutjes de tijd xx 
papa & mama 
 
Lieve Julia, Wat gezellig met je vriendinnen 
in de hut! Super leuk! Liefs, pap en Liv! 
Mama, Indal en Kai ook!! 
 
Lieve Lucie en Berend, Maak er weer een 
mooi feest van met alle kinderen van jullie 
hutten! Liefs Saskia en Gerard 
 

 Lieve Meike, Veel plezier vandaag 
met je vriendinnen! Kusjes en knufsels van 

Casper  
 
Lieve Carmen, !! Senorita !! Wat een topper 
ben jij! Geniet ervan! Het ziet er super uit. 
Liefs Papa & Mama 
 
Lieve Tim & Bas, Geniet nog de komende 
dagen van deze supergave week!! Lol 
maken met je vrienden en vriendinnen. 
Neem goed afscheid Tim!!! Dikke kus papa 
+ mama 
 
Ha Ilse en Isis,  
Jullie hut zier er supercool uit. X Thom & 
Karien 
 
Beste Jasmijn Fijne dag maar weer met je 
groep. Geniet ervan. En vandaag staat je in 
de zenderstreeknieuws 
 
Lieve Jennifer (Fatima groep 4) Heel veel 
plezier! Love you! Xxx mama en Joy 
 

Lieve Bente, Geniet nog fijn een paar dagen 
op de IJvo met je vriendinnen! Xxx van Ons 
 
Lieve Jesper, Geniet nog van je laatste IJvo 
(-dagen) met je klasgenoten! Xxx van ons 
 

 
Lieve Tygo, Dyaz & Evan, Heel veel plezier 
op de IJvo. Jullie hebben prachtige hutten. 
Liefs xxx mama & papa 
 
Lieve Olyvia, Jij bent de mummie! Veel 
plezier en pak een slushpuppy. Kus pap, 
mam, Liam, Bailey 
 
Lieve Merlijn en klasgenoten. Wat een 
mooie, gave hut hebben jullie. Heel veel 
plezier samen! Groetjes mama (petra) en 
papa (marcel) 
 
Alweer de derde dag Evi en Bente. Geniet er 
weer volop van en maak de dag niet te 
ingewikkeld! Veel liefs mama 
 
Lieve Roan en Myrthe wat een prachtige 
hutten hebben jullie gemaakt. Geniet op de 
IJvo, Dat deed mama ook altijd. Liefs en 
knuffel 
 
Lieve Saar, Lotte, Lorena en Elinn wat 
hebben jullie een prachtige hut! Veel plezier! 
Xxx mama van Saar en Teun 
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Lieve Steef heel veel plezier ♥ Dikke kus 
Noud 
 
Robijn M. veel plezier vandaag weer xxx 
papa 
 
Lieve Jaynoah en Kiki, wij zijn trots op jullie 
kanjers! Liefs, mama en oma 
 
Lieve Jasper en Emelie voor het eerst 
samen op de ijvo. Veel plezier paps en 
mams 
 
Lieve Duany, veel plezier vandaag met het 
verfen van je hut!  veel liefs, je zus ♥ 
 
Lieve Elinn veel plezier op de ijvo. Wij zijn 
super super trots op jou! Dikke kus papa, 
mama en Nila 
 
Lieve Zi Ying, heel veel plezier op de ijvo dit 
jaar. Papa, mama, Kim 
 
Lieve Cas en Fien veel plezier op de ijvo  
–xxx- mama 
 
Aan de twee TOPPERS IVO VELEMA EN 
FEDDE BOUMA 
Jullie staan wat verder weg dan jullie klas 
genootjes maar wat zijn wij trost op jullie!! 
Met zijn 2e en dan zo ontzettend gave hut 
gebouwd... HOPPA.... ALS EEN BAAS!!! 
TOPPERS!! Groetjes Jan en Agnes Velema 
 
Lieve Suze vandaag minder warm, dus 
hopelijk niet bij de EHBO ivm oververhitting. 
Veel plezier kus mama 
 
Allerliefste wijkleiding van Huis van Bastet, 
ik wou dat ik jullie was. Mega knuffel van 
Hans 
 
Britt! Wat een gave hut! Vissenkus papa 

 
Lieve Wessel, bouwen, timmeren, verven en 
vooral veel plezier met je virenden. En geef 
Bro maar een knuffel bij de snoepjestent. 
Papa, mama en Eva 
 
Floris V. en Koen, heel veel plezier op jullie 
laatste ijvo. Ijvo bedankt!! Desiree 
 
Stoer Daan, Jorn en Luuk. Heel veel plezier 
bij de ijvo met jullie vrienden en met hutten 
bouwen. Luuk voor het laatst. Daan voor het 
eerst. Jullie hebben mooie hutten gemaakt. 
We komen ze vrijdag bekijken. Groetjes, 
Senna, papa en mama 
 
Stoere Stef heel veel plezier nog deze week! 
1 spijker in je voet is oké. Liefs mama en 
papa + Demi 
 
Lieve Jorna en Isa wat leuk nog 1 jaar 
samen naar de ijvo. Liefs Hennie + 
Karlieneke 
 
Lieve Jolijn, heel veel plezier en lol! Jullie 
hebben een mooie hut hoor! En wat een 
leuke kameel op de hut ;-) kus, mama 
 
Jesse, wat heb je een gave hut! We zijn trots 
op je! Papa (michel) & mama (Yvette) & 
Sophie 
 
Lieve Sophie, veel plezier bij je laatste ijvo! 
Liefs, ViCoSo 
 
Lieve Isa (nijlvaarders) hou meer van jou! 
Veel plezier xxx Oma 
 
Lieve Maarten en Robin, wat een feest weer. 
En Robin staat gewoon in het AD. Liefs de 
mama’s 
 
Lieve Luc, Amy en Thijs, 
Wat een mooie hutten hebben jullie 
gemaakt! Heel veel plezier deze week. Wij 
zijn trots op jullie! 
Dikke kus van papa en mama 
 
Lieve Zoë, heel veel plezier nog de 
komende dagen samen met de andere 
Mummelende Mummies. Wij komen 
vrijdagavond naar jullie hut kijken. Dikke 
kus, opa en oma de Kruijf 
 
Met vriendelijke groet,  
Ineke & Ad de Kruijf 
 

Lieve Lynn, veel plezier met je vriendinnen 
en vrienden op de 3e ijvodag. –x- mama 
(mc) 
 
Daar ben ik weer Rebecca I love you 
 
Faylin, Yanoah veel plezier vandaag xxx 
papa 
 
Lieve Jodi veel plezier op de ijvo met je 
vriendinnen papa mama Ian en Owen 
 
Lieve Boris & Thijs, wat een mooie hutten 
hebben jullie gebouwd. Maak er weer een 
gezellige dag van en tot vanmiddag! Liefs 
mama 
 
Lieve Dennis, super dat je op het ijvo-
journaal was. Veel plezier nog. Mama Esther 
 
Michel S. nog munten over van vorig jaar? 
Groet P.  
 
Lieve Jesse, heel veel plezier vandaag op 
de ijvo! Dikke kus papa 
 
Milan, wat een coole mooie hut heb je met je 
meiden gemaakt!  groetjes papa 
 
Lieve Ryan ♥ heel veel plezier vandaag op 
de 3e ijvo dag ☼ xxxxx en knuffels mama en 
papa en oma 
 
Lieve Kelsey ♥ mooie hut! Succes vandaag 
liefs mama 
 
Hee lieve Bart wat een topweek heb jij weer! 
Gefeliciteerd met je broertje Mark  dikke 
kus papa & mama 
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Feline      Tijmen 
 
Merlijn van Huts van Anubus. Silly Salm!! 
 
Jamie i luv luv luv 
 
Expensivegirl 
 
BTS is HOT 
 
Iemand is nat 
 
Hoi lieve koen hoe is het met je vrienden 
Kus Anouk 
 

 
 
Meneer Pyramidos is RaaR 
 
#nattekaas #nattekaas 
 
Ik vind persoonlijk de tapijtwevers leuker dan 
de piramidebouwers. Daar zit ik in 
 
Love IJvo xxx my 
 
Lieve Rosalie, Floor en Julia. We hebben 
echt een leuke hut. Liefst Karijana 
 
Hoi pap en mam het is heel leuk op de ijvo 
en het gaat heel goed met mij xxxRobin 
 
Hallo papa, mama en Sophie ik heb het heel 
leuk hier! De hut wort heel mooi! Zo mooi! Ik 
hou van julli! Groetjes Noran 
 
Ik ship vaatdoek en emmer! (van toneel) Ik 
ship influenza met haar vlogtelefoon. Ik 
ship meneer Piramidos met de egyptische 
schatten. Ik ship schoonmaker met 
schoonmaakster -leid>:3 
 
Pantorrel 
 
In vind het een klacht dat ik naar de EHBO 
ging en mijn spinter er niet uit kregen 
 

Feline en ik zijn de beste frienden van de 
wirold van Jasmijn Bogaard 
 
Ik vint hute bouwe het leute op de ijvo van 
Suze – doei doei!!!!!!!!!! 
 
Hooi mama ik ben lizz staa ik in de?.... ijfo 
krant mama?.... Doei!!!!!!! 
 
Hou het ijvo-terrein schoon en netjes: - gooi 
geen spullen op de grond, maar ruim het op 
of gooi het in een kliko. – als je iets op de 
grond ziet liggen, gooi het weg of breng het 
naar de infobalie. Groetjes, Chenaya en Leia 
van het huis Thoth 
 
Het is hier super leuk en we hebben onze 
hut af. Ik heb ook snoep snoeptent. Xxxxx 

van noor  
 
Er moet een klachtenbureau komen. 
 
Quinn is geen aanvoerer meer THOM 
 
Lieve papa & mama dit is tot nu toe de 
leukste ijvodag. Nu wil nooit meer een jaar 
ijvo missen. En het toneel is ook heel leuk. 
Julie nog heel veel plezier. Liefs: Sofie 
Vledder Tapeitwevers 
 
Mama ik ben trots op de ijvo en op jou. Liefs 
Alisa Cherrad van de nijlvaarders xoxoxo 

love you  
 
Onze hut staat op instorten. Vandaar naar 
de scroothoop-drilpudding. Marc 
 
7A van de opstap is de kreatievste groep 
van de ijvo 
 

 
 
Hoi! Ik ben Celeste. En ik vind het heel leuk 
op de ijvo. Alleen jammer dat ik hierna nog 
een keer, dus super veel genieten! 
 
WE ARE UNICORNS!! Remco en Marc 
 
Ik ben cool en degene die dit leest niet Marc 

 
Iedereen die dit leest is niet goed bezig 
 
Lieve papa en mama en de papa en mama 
van Sterre. We hebben het super naar ons 
zin. De hut is prachting en het verfen gaat 
niet super goed want we zitten er steeds 
hellemaal onder maar dat hoort erbij. Groetn 

Sterre en Lou 
 
Lieve opa en oma ik hou van jou xxx 
Federika 
 
Lieve Nada ik vind je heel lief liefs Fe 
 
Hoi Teun! Gefeliciteerd! –EJ! 
 
Hoi 
 
Hoi ik ga de ijvo heel erg missen groetjes 
emma Julia 
 
Liefe papa en mama we hebben het heel 
leuk op de ijvo groetjes elize en maaike vd 
hoorn 
 
Bedankt vrijwilegers dat jullie zo lief zijn om 
jullie dag op te geven om op de ijvo te zijn 
 
De kamelendrijvers zijn de beste maar 
jeroen is de gekste Groetjes fae 
 
De kamelendrijvers zijn de beste maar de 
wijkleiding jeroen is de aller aller aller 
gekste! Groetjes Kelsey! 
 
De kamelendrijvers zijn de beste en Jeroen 
van de kamelendrijvers is de leukste 
wijkleider groetjes fae 
 
Ik heb de liefste vriendin. Lou Heijting mijn 
BFF voor altijd! Ik wil je nooit meer kwijt. 
Xoxo-Sterre 
 
Lieve adrie en gerrit het is hier super leuk 
De ligbank wordt ook steeds leuker en ik zou 
het leuk vinden als jullie vrijdag komen 
kijken naar mijn hut. Liefs ariane uit het huis 
anubis 
 
Hoi ik ben Wout en ik heb een mooien en te 
gekke HUT!!! 
 
Hey kleine, ik hou superveel van je. Veel 
plezier en sorry als ik iets verpest. De 
slechte rikken zijn er weer net als het 
onweer. Veel liefs Jimmy!!! 
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Papa, mama en zusje Kyara. 
Ik ga vandaag verven en muntenjacht doen. 
Lieve Kyara ik hou zoveel van jou en als jij 
naar de IJVO gaat help ik mee en dan zie ik 
jou misschien daar. XXXjes 
Layla ui de egyptologen 
 
De IJVO is te gek  
Gr Nuria 
 
Liefe papa en mama zo spannend! 
Ik vind het leuk. 
Liefs hege 
 
Lieve pap, mam, opa & oma  
Dag 3! 
Ik vindt het erg jammer dat het de laatste 
keer is!  
Ik vindt het nog steeds super leuk! 
Ik hou van jullie!♥ 
Liefs Nur 
 
dean evi ♥ 
fay 
dean evi !  
mama 
 
Het is hier te gek! 
 
Hoi, Fiene Fleu en Sofie van de tapijtwevers 
Nog een leuke IJVO 
-XXX- ♥ Suze 
 
Die schurk moet zijn wenkbrauwen epileren 
 
Lieve oudeklas! 
Jullie waaren er altijd voor mij ik ga jullie 
missen! 
-XXX- Naomi Hoegee 
 
Lieve Nada je bent mijn beste vrindin en hou 
heel veel van jou heb je het leuk hier? 
XXX Fedenika♥ 
 

 

Lieve Fe, ik vond het echt heel leuk om met 
jou een hut te bouwen en allemaal 
knutseltjes te maken  
Gr Nada 
 
Lieve mama bedankt dat ik naar de ijvo 
mocht ik hou heel veel van jou  
XXX- Fedenika-XXX♥ 
 
Ik heb de leukste hut van de IJVO 
 
Het is hier super heet 
XX Roos 
Lieve Kevin bedankt voor je hulp maandag. 
We hebben een hele coole hut. 
Dikke knuffel Lars 
 
Follow me insta @influenca_ijvo♥ 
 
Ga BTS luisteren 
 
Lieve mensen onze hut is ingestort een van 
ons had eem spijker in der vinger gelukeg 
gaat ales goed met ons maar met hut. 
XXX Myla, Liv en Nova 
 
Hey Lianne, Milou, Genji, Noa, floortje, 
Vlinder en Jara!  
Super leuk dat ik mijn eerste em laatste bij 
jullie in de hut mag zitten! 
XX Isa 
 
Heyy! Vandaag ga ik verffen. 
En gister had ik buikpijn maar toen ik naar 
de crea-ent was het over XXX Evy 
 
ANOA, geef mij koude kip♥ 
Gr: oempaloempa 
 
Ik hou van taart 
 
Hoi papa, mama en Moosje, Het is hier heel 
leuk en er is veel te doen op de IJVO 
groetjes Nina en Fleur 
 
Ik ben Lucy en het is heel leuk 
 
Ik heb heel lekker getimmerd en daarna ben 
ik naar de snoeptent gegaan lekker  

mmm☺ L.O.L 

Alexander van het huis anubis 
 
Historie voor glorie graap piramides op 
Jummy Joe 
 

YBERT & VOBERT MOETEN HIER 
BLIJVEN ANDERS IS DE  IJVO NIET 
MEER LEUK   

 
 
Het is super leuk en ik kom op het         
IJVO-journaal jeej! 
XX Jade 
 
Lieve papa, mama en Mick 
Ik heb een super leuke hut en ik heb lekker 
geverft en het is hier fantastisch. 
X Isa 
 
Ik maak een VSCO sceiter. 
 
Hai pap en mama, laatste IJVO  

Dus nog even genieten☺ . 
En dan middelbare… maar eerst effe IJVO! 

☺ Doei groetjes Robin 

 
Saskia van het huis van  horus is geweldig 
XXX iemand 
 
Hoi Conor hopelijk heb je veel lol op de IJVO 
en heb je al geknutseld dat is super leuk!!!  
Groetjes Eva 
 
Dit i smijn laatste jaar dus ik geniet extra 
veel ! 
 
Hoi mama, jij bent toffer dan een peer ♥ 
X Anne XOXOX lof joe 
 
De quiz was super stom 
 

♪ hitormiss?  

iguess they never miss, huh?! jou got a 
boyfriend bet he doesn’t kiss ya! he goes 

spinning hit the dep uke was khalifa! ♪  

 
Nina vond het heel leuk om te komen kijken. 
Heel veel plezier voor Evi en alle 
vriendinnen vandaag liefs Nina 
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Lieve, lieve Jelle ik ben zo benieuwd naar 
jullie hut. Wat hebben jullie hard gewerkt 
met dit warme weer. Veel plezier nog op de 
ijvo met Bram en Daan. Dikke kus mama x 
 
Schitterende scarabeeen jullie zijn top! 
Mooie Max Verstappen- vlag mannen. Veel 
plezier! Jet en mama van Rens. Groetjes 
van Jet 
 
Lieve Ilse, ik zal niets meer schrijven over 
jullie te gek gave hut... ;-) maar wel over 
jullie te gek gave wijklied: Want OOH WAT 
IS MUMMIE ZIJN, REUZE FIJN! Xx Mama 
 
Lieve Fenne en Lars. Wat hebben jullie 
prachtige hutten!! Geniet kanjers! Xxx 
papa, mama en Suze 
 
Gebroeders Brouwers, voor ’t eerst samen 
op de ijvo! Enjoy! Kus pap & mam & Hebe 
 
Veel plezier Moos! Gezellig met je vrienden 
Max Juan Mathijs Wes Tauran. Groetjes 
Chretienne en Tim ♥ 
 
Lieve Sanne-Joy & Thijmen 3e dag 
vandaag. Heel veel plezier. We houden 
van jullie ♥ liefs je mama’s 
 
Lieve stoere man, wat ben ik blij dat je het 
zo naar je zin hebt op de ijvo! Nog heel 
veel plezier en dikke knuffel van Henna 
 
Lieve Koen, heel veel plezier op je laatste 
ijvo samen met Floris!! Liefs papa 
 
Joehoe Aaron have fun! En Emma geniet 
van je laatste ijvo! Xxx mama en papa 
 
Lieve Kate we missen je maar heel veel 
plezier. Dikke kus mama papa Duncan en 
Snuffie 
 
Lieve Elinn, veel plezier op dag 3 bij de 
ijvo! Wat heb je het naar je zin bij de 
“schitterende scarabeeën”. Wij zijn trots op 
jou! Dikke kus papa, mama en Nila 
 
Lieve Manuël we zijn trots op jou liefs papa 
en mama 
 
Lieve lieve Layla wens jou heel veel ijvo 
plezier. Mama komt gauw met je kleine 
inniminni zusje kijken naar je mooie hut. 
Hele dikke kus en veel knuffels mama, 
papa en Kyara ♥ 

Scoor jij nog even die selfie met Influenza 
Dean? Kus papa 
 
Hey Kelsey ♥ dag 3 en je was al lekker aan 
het klussen. Maak er weer een leuke dag 
van. Xxx lizzy & ly ♥ 
 

 
 
Lieve, we zijn super trots op jou! Fijn dat je 
zo geniet van je aller eerste ijvo! X papa 
mama Sepp Puck 
 
Lieve Isa & Lotte 1e keer in de oudste wijk 
en wat hebben jullie het weer leuk met jullie 
vrienden en vriendinnen. En al die leuke 
knutsels ♥ Veel plezier! Xx papa & mama 
 
Lieve Rayan, jullie hut wordt super! Alweer 
op de helft van de ijvo week. Heel veel 
plezier de rest van de week. Liefs papa en 
mama 
 
Lieve Feline, wat een prachtige hut! Veel 
plezier op dag 3! Dikke knuffel mama, 
papa, Aelynn. Shivar, Justy, Silly 
 
Hoi Elin en Jena, veel plezier en is het hier 
leuk? Groetjes Abel en Claire 
 
Nilan & Yara heeeeel veel plezier deze 
zonnige ijvo! ☼ Mooie hutten hebben jullie! 
Xxx papa + mama 
 
Lieve Jamie, je allereerste ijvo! Heel veel 
plezier! Liefs papa, mama en Robyn 
 
Lieve Rene voor jou de aller eerste keer 
naar de ijvo. Wat hebben jullie een mooie 
hut gemaakt met elkaar. Helemaal zelf in 

elkaar getimmerd. Geniet ervan kanjer! –x- 
papa & mama 
 
Lieve Layaan eerste jaar zelf de hut 
gebouwd. Fantastisch huisje. Nu het dichte 
dak nog 
 
Lieve Roos voor jou de allerlaatste ijvo 
week. Geniet geniet geniet. Maak plezier 
met elkaar en luister goed naar de 
wijkleiding. –x- papa & mama 
 
Bedankt voor de verfdouche Linus! Veel 
plezier nog op de ijvo! Ook voor Ime, 
Rayan, Mylan, Romer en Reda kus mama 
 
Lieve Tess, geniet van de ijvo!! Dikke kus 
van Isa –x- 
 
Lieve Lou en Sterre, wat hebben jullie een 
mooie hut. Veel plezier nog! Liefs, Kiki, 
papa & mama 
 
Lieve Turan + vriendjes. Wat hebben jullie 
mooie hut gemaakt! Veel plezier weer. 
Groetjes mama van Tuka 
 
Gelukkig is het wat minder warm vandaag! 
Veel plezier in jullie mooie hut. Joël, 
Damian, Luc, Pim en Dean ♥ 
 
Supergaaf ijvo shirt heb je weer Dean! Veel 
plezier vandaag. Kus van mama ♥ 
 
Veel plezier op de ijvo. Groetjes je zus en 
je mama 
 
Hallo jasmijn, alweer de 3de dag van de 
ijvo. Veel plezier. Groetjes van oma 
 
Hoi opa van Meike Dissel van de stoere 
sfinx. Bedankt voor de ‘enige echte” stoere 
sfinx!! 
 
Lieve Rianne, wat een supermooie hut heb 
je samen met Noortje gemaakt! Nog heel 
veel plezier, dikke kus mama xxx 
 

 
 

mailto:krant@ijvo.nl


 
 

 

- IJVO Online – www.IJVO.nl – Email: krant@ijvo.nl - 
Meer IJVO nieuws op Facebook: IJVO journaal 

Jaargang 53 – IJVO’s Papyrus post – Algemene pagina 

Bewondering 
 
Het is woensdagochtend, 08:15 uur en de vrijwilligers komen druppelsgewijs de herberg binnen. Koffie wordt 
gepakt. Discussies over de pub quiz van de avond ervoor worden weer hervat. Maar tussendoor merk je dat 
er wat anders is. Het bestuur kliekt wat samen. De gezichten staan serieus. Wel ontspannen en zekere blik 
maar je voelt dat er wat speelt. 
 
Sebas (Voorzitter) loopt met de telefoon aan zijn oor. Er wordt overlegd. Het porto verkeer neemt toe. Vanaf 
de zijlijn hoor je alle stappen die worden gezet. Adequaat worden de maatregelen en stappen doorgenomen. 
Waarvoor? Er is slecht weer op komst en dan is de veiligheid van kinderen en leiding het belangrijkste.  
 
Gaan we van het terrein af? Kunnen we naar de sporthal? Is het toegangshek open? Is de zaalbeheerder 
beschikbaar? Is er al limonade en geluid ingeladen in de auto? Wijk en tenthoofden al geïnformeerd? 
Communicatie ingeregeld? Wanneer nemen we de beslissing? Als een geoliede machine nemen jaren 
ervaring en een gedegen voorbereiding het over. 
 

Het geeft een goed gevoel dat iedereen in goede handen is bij de IJVO. Het is dan een wel heel groot evenement uitsluitend bemenst door vrijwilligers. 
Maar menig professioneel evenement kan hier niet tegen op. Als je leiding bent merk je hoe soepel alles wordt geregeld. Dat overal aan wordt 
gedacht. Dat over alles is nagedacht. Als ouders is dat wat lastiger om daar inzicht in te krijgen. Je geeft toch je meest waardevolle “bezit” in handen 
van veelal onbekenden. En dan ook nog op een weiland aan de rand van IJsselstein met heel veel andere kinderen.  
 
Ouders wees gerust. Onderling gaan we altijd de strijd aan, maken we grapjes en plagen we elkaar. Gezonde competitie in een sfeervolle week waar 
iedereen zich ook 100 % inzet. Voor de kinderen. Met continue aandacht voor het plezier maar met name de veiligheid van de kinderen. Dat nemen 
ze bij de IJVO zeer serieus. Van de beslissingen die worden genomen is niet altijd duidelijk of zichtbaar wat de achtergrond is. De regels niet altijd 
even makkelijk te doorgronden. Maar om de IJVO goed en veilig te laten verlopen zijn ze wel noodzakelijk. Het is dan ook fijn dat niet alleen de 
kinderen en leiding ook de ouders dit in zien. 
 
Mocht u vandaag, morgen, overmorgen of zaterdag een vrijwilliger tegenkomen in een rood polo shirt en een serieus gezicht … een duim omhoog, 
een schouderklopje, een brede lach zou super zijn. Als leiding zijn we genoodzaakt om ze in de maling te nemen. Maar in gedachte zijn we best wel 
trots op het bestuur en dat we deel uit mogen maken van deze feestweek. 

 
 
Vrijwilliger oververhit. “Warm en duizelig, mentaal was ik echt uit. Op een gegeven 
moment ben ik naar de EHBO gegaan. Daar heb ik een uur gezeten met mijn voeten in 
een teiltje water, een natte lap in mijn nek en op mijn knieën. Ik heb daar een kopje 
bouillon gedronken en zoute pinda’s”, aldus Martin. 
Martin is geweldig opgevangen bij de EHBO. Een collega Spullenbaas heeft hem 
thuisgebracht. Marit, de dochter van Martin is ’s avonds door haar moeder terug naar de 
IJVO gebracht na de Pub Quiz. Waarin ze ergens in het midden is geëindigd. Net boven 
de Speldprik (krant). Martin: “Zelf heb ik de hele avond op de bank gelegen, maar goed ik ben er weer. 

 
 

WEET JIJ WAT HIER STAAT? 

Er wordt nog volop geschilderd en getimmerd om alles op tijd klaar te krijgen voor de bouwinspectie. Voor sommigen een spannend moment!! 
 

Kaartverkoop jongstewijken: 
Schitterende Scarabeën 134 
Flitsende Farao’s  142 
Mummelende mummies 137 
Stoere Sfinxen  138 
Kaartverkoop middenwijken: 
Tapijtwevers  118 
Piramidebouwers  121 
Nijlvaarders  129 
Egyptologen  120 
Kamelendrijvers  117 
Kaartverkoop oudstewijken: 
Huis van Anubis  120 
Huis van Sobek  114 
Huis van Toth  110 
Huis van Bastet  108 
Huis van Horus   108 
TOTAAL   1720 
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♥ Het is hier super leuk, en onze hut is de 
grootste van de wijk. En ik heb al bijna 1 
kilo snoep op☼  
XOXO Sofie Fleur egyptologen 
 
BOB DE BOUWER 
 
Lieve papa en mama 
Ik heb plezier en ♥ bedankt dat jullie ons 
de hele tijd brengen. Mama en papa en 
Roos ik hou van jullie♥  
XXX mees berkub♥X 
 
Hoi  
Dit bericht is voor Soumaya, Carice, 
Valezie en zoë  
Groetjes Fleur 
 
Ik ben cool en ik ben Thom 
 
I love influensa 
XXX anoniem 
 

 
 
Saskia moet gratis eten geven 
 
Het is hier leuk  
Groetjes Pien 
 
Lieve Lotte. 
Je bent met mij de leukste uit mijn team 
kus Anouk.. 
Veelplezier op de IJVO ♥○ 
 
Yeta is raar 
 
Lieve mama en papa ik ben al in de 
knutseltent geweest. En de hut is heel mooi 
ik heb het heel erg naar me zin 

Groetjes Chloë ☺ 

 

Voor Dewi 
Ik hoop dat je vinger heel snel beter word 
dewi en nog veel plezier op de IJVO 
XXX Naomi 
 
Hoi papa en mama!  
De IJVO is leuk en warm maar vandaag 
valt het wel mee na een drukke IJVO en 
tussen we het nog lekker maken! Jullie 

horen van mij wel hoe of wat… ☺♥ 

Groetjes Nynke 
 
Lyov. De IJVO is leuk 
 
Heey doortje van harte gefeliciteert met je 
2 maanden met hidde 
XXX Kyra Tim en Luuk 
 
LiefeFobert en Ybert ik vind het jamer dat 
jullie met pensjan gaan grotjes, Lynn van 
de tapijtenwervers 
 
Het is hier fantasties 
 
Juliette zegt: hartje voor Loïse en Hugo. 
Dikke kus 
 
Ybert en Fobert mogen niet met pensjoen 
anders is de IJVO niet meer leuk 
Groetjes Emelie ♦ 
 
Saskia geeft geen gratis eten en mag niet 
weg uit haar wijk. Das wel jammer weer! 
 
Leuke dagen gehad snoepgehaald ,et me 
vriendinnen kletsen kusjes Sofie en Fleur 
 
We hebben gister 2 zakken met snoep 
gekocht. 
 
AND I OOP SKSKSKSKSKSK! 
 
Ik stamp in een bever! 
 
Hoesmad 
 
Lotte is een kip  
X noa 
 
Hoi 
Henk de potvis Levi is goed 
Het is hier heel leuk alleen mijn hamer naar 
de schroothoop gr dennis 
 

 
 
Luna en jasmijn  
Dit jaar moesten we voor het eerst zelf 
bouwen het was moeilijk maar leuk. Het is 
jammer dat dit het laatste jaar we gaan het 
heel erg missen 
 
Lieve papa en mama 
Ik heb het naar mij zin mart!! 
 
Hoi lieve papa 
 Het is hier super leuk op de IJVO  
Groetjes Jasper 
 
♥ 
 
Hoi 
 

 
 
#kippenpoep 
#limbodansen 
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Ken je de mop van agterin de bus? Ik ook 
niet zat voorin. Dilay 
 
BAH koeienpoep! 
 
Hoi Gerd. Noah Heast 
 

 
 
Hallo Mardecha hier! De Ijvo is 
FANTASTISCH xxx Mardecha huis van 
anubis 
 
Maker Maat Matty Mats was hier 
 
Ik vind het leuk op de ijvo dit is mijn 1 keer 
Idil 
 
IJvo is leuk van Milan 
 
Nijlvaarders is de beste wijk en dave en 
milan de beste kinderen 
 
Hoi ik ben Henk 
 
Het is hier geweldig jamer dat het m’n 
eenaarlaatste jaar is……. Van M 
 
Ik heb mijn voet gebroken maar be toch op 
de ijvo. Fabian 
 
Ik ben voor de slechteriken 
 
Quiz was superstom  
 
Nijlvaarders slegterik tom ole 
 
Hoi ik vind de ijvo super leuk. Doeii Janneke 
 
Ga blackpink luisteren! Superleuke 

muziek! 
-xxx- Lara 
 
Hoi Chimene veel lezier van Calleigh 
 
Laatste jaar ijvo ga er van genieten. Mooie 
hut gebouwd. Ik ga het erg missen. 
Groetjes Maaike v/d hoorn 
 

Lieve patrick ik vind het leuk dat je ook bij de 
ijvo ben kom vandaag bij je knutselen xxx 
Lars 
 
Ik ben jarig. Oef 
 
Hoi ik ben een mens en ik zit in de ijvon en 
ik vind sommige kinder eg in mijn hut 
irietant. Doei van een mens 
 
Hoi dit is tess sluijs. Ik hou van jullie papa 
mama en hidde 
 
De ijvo is super leuk groetjes Anneleen van 
Baaijen 
 

Lieve Papa en Mama opa & oma We 
hebben net een schattenjacht ik heb het 

naar mijn zin. Liefs Roos 
 
Wat een mooie ….. heb jij vul zelf het 
antwoord in 
 
#lachen met Sanne en Kim #Sanne is klein 
 
De ijvo is super leuk Groetjes Eva van Vliet 
 

 
 
MEMES 
 
Dood de spinnen 
 
Layy ik ben Lisa Mulder en we hebben echt 
een super hut (sarcasme) 
 
Het is heerlijk weer. Thijn Bies Heivel 
 
Lieve Angema en Bob. Jullie zijn de tofste 

tante en oom ter wereld. Kus Nova 
 
Voor iedereen die dit leest…. Ik hou van 
kaas 
 
Lieve Lieke, ik ga je zo missen! Je bent echt 
een lieverd en altijd blij love you xxx 

Fenne 
 
De ijvo kan niet beter van Aleyna 
 

BTS is stom 
 
Hey rarert je weet wie ik bedoel noobert 
xxxTugce 
 
Hoi Xamy 
 
Hoi Gramy juul 
BTS is geweldig. 
 
Dean je bent een toppertje X Mara van 
Bastet 
 
Hoi Luna je bent echt de beste vriendin die 
er is. Volg op tiktok jasmijn.v.gelder en ik 
volg je terug. GR Jasmijn van Gelder Doei!!! 
 
Hey pap + mam het is hier leuk doeggg xxx 
Fen 
 
De Scaradieëën zijn tof Thijn Biesheuvel 
 
Wie denken jullie dat de mummie is. Schrijf 
wie je denkt 
 
Het is leuk en gezellig en gr maarten 
 
Lieve Marijke ik hoop dat je leuk heb bij de 
dumilie mumie en dat je gezellig hebt. Liefs 
zi-ying  
 
Liefste Hans, wat een gemis zonder jou in 
het huis van Bastet. Liefs Lucilla, Erwin, 
Karin, Joop, Cornell, Anne, Natas, Inge, 
Ted, Alex, Marco en Romy 
 
Jasmijn is mijn BFF doooooeeeeiiiii groetjes 
Luna 
 
Hoi mam & pap ♥de ijvo is super leuk voor 
de laatste keer xxx Demi B huis van Sobek 
 
Hoi het is hier echt leuk! Groetjes: Dione  
 
Het is hier heel warm en onze hut is een 
regenboog dogs are cool 
 
Hoi met Luna, Jasmijn is de geweldigste 
persoon in de werelt doei 
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Wist je dat… 
 

 Joop en Cornell zo van een boot op Pride 
Amsterdam naar de IJVO gekomen zijn 

 zij geen tijd hadden zich om te kleden 

 je morgen een selfie kan maken met de 
broer van Ellie Lust 

  
 de wijkhoofden van het Huis van Bastet 

ook wel Geer en Goor worden genoemd 

 we benieuwd zijn of de poppendokter 
vrijdag weer een aap zal knuffelen. 

 de Love Doctors weer op de IJVO zijn 

 zij alle mogelijke liefdesperikelen 
oplossen (of creëren) 

 in het Huis van Horus de wijkleiding niets 
te zeggen heeft: Cleolanda rules de wijk 

 er een Kanters epidemie heerst: iedere 
dag komt er eentje bij. 

 M&M: Marit & Maaike van de Stoere 
Sfinxen gaan de volgende IJVO voor het 
IJVO Journaal. Succes! 

 De krant altijd een wistjedatje kan 
hebben. 
 

 

Er worden elke dag foto’s gemaakt op  
IJVO’s Egypte 2019. Deze kunt u bekijken 
via www.keesvanderlee.nl  
Indien nodig kunnen op aanvraag (via het 
contactformulier van mijn website, onder 
vermelding van de fotonummers) gratis 
foto’s in hogere resolutie worden 
opgevraagd.  

 
 
 
 
 
 

 
 
Wijklied Flitsende Farao’s 
Ergens op een weiland 
In het mooie IJsselstein 
Bouwen wij Egypte  
en hebben wij veel gein 
Wij zijn hier op de ijvo  
Dus hebben we plezier,  
want heel flitsend zijn de farao’s hier  
dus wij doen, 
 
Flits. En wiebel met je armen 
Flits, stamp met je voeten op de grond. 
Flits, en draai nu in het rond 
 
Faaa, faaa, 
faaa, 
Hier zijn de 
farao’s 
Faaa, faaa, 
faaa, 
Hier zijn de 
farao’s 
Dus flits!! 
 

 
 

 
 
Hoi Arie van de vrijwilligers toiletten, wij de 
stoere Sfinxen zijn blij met jou! Toppie!! 
 
Hiep Hiep Hoera! 17 jaar! Voor Brecht van 
de Stoere Sfinx Hmmm lekker appeltaart. 
 
 

Mocht u spullen kwijt zijn? 

Gevonden voorwerpen worden op 
vrijdagavond uitgestald bij de informatie-
balie. Ook op zaterdag, als u toch komt 
meehelpen, kunt u daar ook hiervoor 
terecht. Daarna worden de gevonden 
voorwerpen naar de Duitslandstraat 7 
gebracht, waar u op woensdagavond 4, 11 
en 18 september tussen 20.00 en 21.00 
uur langs kunt komen. 

 
 
 

 
 
Wijklied Egyptologen 
Melodie: ‘Zij weet het’ van Tino Martin 
 
De zon staat hoog aan de hemel  
in de woestijn ga ‘k erop uit,  
ben Egyptoloog 
De piramides wachten  
om door mij te worden ontdekt,  
ben Egyptoloog 
 
Sfinxen, mummies,  
hiërogliefen, sarcofagen  
we weten alles, zijn Egyptoloog 
Voor ons zijn er geen geheimen  
Want we eten alles, 
Zijn Egyptoloog,  
zijn egyptoloog 
 
5 Middenwijken staan al klaar, 
De IJVO, de IJVO 
De jury zit aan tafel daar,  
De IJVO 
Doe maar mee, het is niet raar.  
De IJVO, de IJVO 
Ja het allerleukste feest van ’t jaar 
De IJVO 

 
 
 

 

Toegangskaarten vrijdagavond 
Ieder kind heeft bij de uitreiking van de 
weekkaart 4 toegangskaarten ontvangen 
voor de vrijdagavond. Mochten er meer 
nodig zijn, dan kunt u deze kopen voor  
1 euro. De vrijwilligers die de munten en 
loten verkopen, verkopen ook de 
toegangskaarten. 
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