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IJVO’s OlymPers 
 

 
Ha kinderen! 

 
Wow! Wat is er veel gebeurd vandaag! Ik 

dacht dat wij het geregeld hadden; Billy de 
bokser en ik hadden de vlam gedoofd 

gisteren. En tja…dat was eigenlijk niet zo 
slim he?! Rolly de synchroonzwemmen 
heeft het goed gezegd: “Je moet eerst 

goed nadenken voordat je wat doet”. Dus 
dat was eigenlijk een domme actie van 

ons. Ankie kwam met een goed idee om 
met L’Amour (de liefde) de vlam weer aan 

te krijgen. Ook De Coach was het 
daarmee eens. Gelukkig was Rolly verliefd 

op de vlam. Want zelf als je dacht ”het 
komt nooit meer goed, komt het toch weer 

goed!” 

 

Lieve groetjes van Beppie Ben-Er-Bij 
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Wat wordt het weer? 
Weersvoorspelling zaterdag: 
Verfrissend afbouw weer! 

  
 
 

 
 
EHBO 
Eindstand van DONDERDAG: 
 
6x splinters verwijderd 
38x pleisters geplakt 
11x kneuzingen 
1x wespensteken 
3x gevallen 
14x verwonding door spijker 
4x op hand geslagen 
3x schaafwond 
2x pallet op …. 
1x buikpijn 
3x TLC 

 

 

 

 
 
 

 

!! BELANGRIJK !! De feestavond op 
vrijdag is voor de IJVO een zeer 
belangrijke inkomstenbron. Helaas kan 
deze avond dit jaar niet doorgaan 
vanwege alle maatregelen. Wel gaat 
onze grote IJVO-tombola door. De 
verkoop van deze loten is dit jaar dus 
extra belangrijk! 
 
Grote IJVO-Tombola met mooie 
prijzen! Loten worden aan het eind van 
de IJVO-dag verkocht op het 
voorterrein en bij Primera Achterveld. 
De loten kosten €1,- per stuk.  
 
Welke mooie prijzen kan je winnen? 
• 1 minuut gratis winkelen 
• Buitenlamp met speaker 
• Dinerbon voor 4 personen 
• Set wielerkleding 
• Compleet kinderfeestje 
• Overnachting Trek-in 
• Chocoladedroom 
 
Grote kinderloterij! Dit jaar is er ook 
een speciale kinderloterij! Op de IJVO-
kaart staat rechtsonder een nummer. 
Dit is het lotnummer voor de speciale 
kinderloterij.  
 
Welke mooie prijzen kan je winnen? 
• Suppen 
• Indoor speeltuin 
• Slush puppy’s 
• IJsjes 
• Midgetgolfen en pannenkoeken 
 
De trekking wordt vrijdag 27 augustus 
om 19.00 uur via een speciale 
vrijdagavond-uitzending op www.ijvo.nl 
bekend gemaakt. 
 
 
 

Er worden elke dag foto’s 
gemaakt op IJVOlympics. 
Deze kunt u bekijken via 

www.ijvo.nl 
 

 
 

De jarigen van vandaag: 
 

Juan  Grit 
Natalie van Stempvoort 

Lotte Potasse 
Damon den Uijl 
Isis Vermeulen 
Faas  Elgers 
Josey Duijts 
Tobi de Vaal 

Lisa Roeleveld 
 
 

Hartelijk gefeliciteerd allemaal!! 

 
 

Vanavond rond 18.00 uur. 
Kunnen jullie jezelf terugzien 
bij IJVO’s nieuwsshow video 
Facebook (ijvosnieuwsshow), 

youtube (ijvo) en volg Gina 
via tiktok (Gina-IJvo). En 

oefen ons leve-de-ijvo dance. 
Kunnen we hem vrijdag 

samen doen! 
 

GEVONDEN VOORWERPEN 
Woensdag 8 september tussen 20.00 – 

21.00 uur kunt u op de Duitslandstraat 7A 
terecht voor alle kwijtgeraakte spullen 

(kleding-tassen-sleutels etc.) 
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Lieve papa en mama en Benthe en Silke 
Ik heb het heel erg naar mijn zin. 
Groetjes Linde 
 
Hé mensen ik ben net met 4 vriendinnen 
naar het kindercafé geweest. Het was 
perfect we hadden een tavel van 5 we 
kregen rosé, kaarslicht en romantische 
muziek en Wicky. Bedankt Frank en 
Yvonne ♥ 
Beste uiteten ooit 
Liefs Veerle van Son en de tavel van vijf 
 
Ik vind het jammer dat de ijvo maar 2 
dagen is maar beter iets dan niets 
#laatstekeer 
Groetjes: iemand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoi Aleyna, als je dit leest, ik ben blij dat jij 
ook op de ijvo bent. Ik ben blij dat je mijn 
vriendin bent 
Liefs Nova ♥ 
 
Hoppa splinter in mijn vinger 
 
Ik vind de ijvo heel leuk. De ijvo is top! 
Groetjes Bjorn 
 
Het is hier fantastisch en je kan hier 
supperleuk doen. 
Groetjes Linsey ♥ 
 
Ben je in het journaal geweest 
 
Hooi, hoe gaat het met jullie allemaal? Het 
is hier super 
Groetjes Suus & Loïse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het is super leuk 
Thijn 

 
De handballende hordelopers zijn de beste! 
Matt 
 
 
Hoi ik ben Liva en vandaag heb ik het heel 
leuk gehad. 
☺ xxx Liva ☺  
 
Morgen doen we een limo met Frank ☺  
Francis & Nanouq 
 
Vandaag hebben kinderen uit onze klas 
heel veel bier (siroop) gedronken. 
Gr. Nanouq en Francis 
 
De ijvo is leuk 
Groetjes Luc 
 
Super leuk de ijvo we hebben geleerd dat 
je tiktiktik moet zeggen anders doet die het 
niet “de hamer” en we hebben een klimmur 
op de hut x Lisa – Britt – Liva 
 
Ik ben Britt en ik heb het heel leuk gehad 
lol 
 
dit jaar zitten we weer met de hele klas in 1 
hut. Ik heb al zo veel gedaan 
Hege 
 
Hallo medemensen  
We werden goed verzorgd in het 
kindercafé we kregen rosé, romantische 
muziek en kaarslicht. Het was heel grappig! 
Je had het in het echt moeten zien! 
Bedankt Yvonne en Frank! 
Het was leuk! 
Liefs de tafel van 5 
 
Finn is heel lief 
 
De tafel van 5 hier wij vonden het heel 
lekker en we kregen er zelfs rosé en 

kaarslicht bij van Yvonne en Frank en we 
kregen romantische muziek 5 sterren hoor 
X tafel van 5 
 
Dean 
 
De ijvo is te gek!!! Heb al broodje gehakt 
heerlijk echt super  
Groetjes Milan de hoop ☺ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               Houtvervoer 
 
Hoi !!!!!  
                                              
 
                                                 
 
 
 
Mama en papa het is heel leuk op de ijvo 
en ik hou veel van jullie 
Ik mis je 
Groeten Eline 
IJVO  
 
 
Lieve Romy, 
Wat stoer dat jij voor de 1e x naar de IJVO 
bent bij de schoonspringende surfers. We 
hopen dat je het heel erg leuk hebt met je 
vriendjes en vriendinnetjes! Kus liefs papa, 
mama en Chloë 
 
De ijvo is supper leuk en ik weet de leukste 
wijk vind ik handballende hordelopers 
Fayen J  
 
M&m zijn te duur! 
 
Lonneke is de leukste wijklijding van de 
handballende horderlopers 
Van Floor Ils Fayen Sky en Maud 
 
Onze wijk is geweldig handbollend 
horrdeloppers en Lonneke is ook supper 
aardig 
Fayen en Sky ♥ 
 

Houtvervoer! 
Beste vriendinnen 
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Nieuws van de creatent 
Na 1 jaar zonder IJVO mogen we weer! Na een heel 
korte voorbereiding en zoektocht naar vrijwilligers is het 
weer gelukt. In een open tent heerlijk bezig met 
kinderen uit alle wijken. In 2 dagen doen waar normaal 
4 dagen tijd voor is. De eerste groep is nu klaar en 
donderdag starten we vol goede moed met de tweede 
groep. Er is voor elk kind iets leuks te knutselen.  
Groeten van Team Crea-tent 

 
 
 
 
 
 

Wist je dat … 
… er ouders zijn die een gratis modderbad afwijzen? 
… aanvragen tot het volgen van snap, tiktok, enz. niet in de IJVO-krant gezet worden?  
… de loten voor de tombola op het voorterrein en bij de Primera op Achterveld verkocht worden? 
… Vrijdagavond om 19.00 uur de trekking van de IJVO-loterij live te volgen is op www.ijvo.nl?  
… we zaterdag vanaf 7.00 uur de IJVO ook weer moeten afbouwen?  
… en dat we daar heel veel hulp van ouders/verzorgers kunnen gebruiken? 

 
 
Even voorstellen: 

Renée, Chantal, Esmée en Erika, 
dit zijn de dames van het WC-
Poets-Team. Zij zorgen er al 8 
jaar voor dat de wc’s tijdens de 
IJVO keurig schoon gehouden 
worden. Heel, héél vaak per dag 
maken ze alle wc’s schoon. Voor 
het eerst hangen er sinds jaren 
weer wc-rollen in de hokjes 
(voorheen moesten de kinderen vooraf wc papier bij de kraam 
pakken) en dit gaat SUPER goed. Vanwege de vele regen is er 
extra veel modder op het IJVO-terrein en dat is duidelijk terug te 
vinden in de wc, maar dan ook echt OVERAL; op de grond, op de 
muur, op de bril en zelfs onder de bril. Geregeld komt er een kind 
één van de dames halen omdat het desbetreffende wc-hokje dan 
vies is en als ze dan gaan kijken blijkt het alleen modder te zijn ☺ 
(begrijpelijk dat ze daarvoor geroepen worden want wie wilt er nu 
niet op een schone wc zitten). 

Er gaat per dag héél veel handzeep doorheen, nu nog meer dan normaal en dat betekent dat de kinderen zich goed aan de corona-hygiëne 
houden, TOP! Verder gaat er veel biologisch afbreekbaar schoonmaakmiddel er doorheen om de wc’s de hele dag door goed schoon te houden. 
Gedurende dag krijgen ze dan ook geregeld te horen dat de wc’s netjes zijn en daar doen ze het voor, ga zo door dames! 
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Het is hier leuk het zijn maar 2 dagen hoe 
gaat het daar  
Groetjes Laura 
 
Mijn naam is Finn 
 
Hoi Finette  
Liefje, schatje, poepie van me. Wil je nooit 
meer kwijt babe. 
Xxx je geheime aanbidder  
 
Het is heel leuk in het restorant  
Groetjes roor en dilara 
 
Veel plezier op de ijvo allemaal groetjes 
anoniem  
 
Ijvo is weer geweldig 
Van: Aleyna 
 

 
 
Ik ben Finn en ik hou van sluspupies 
 
Ik ben hier voor de laatste keer  
 
De ijvo is ook leuk voor maar 2 dagen  
Nieke  
 
Het is heel leuk bij de ijvo en de broodjes 
zijn heel lekker  
g.r. Levi de feest beest  
 
onze hut is de mooiste 
thijn  
 
 
Het is erg leuk hier ondank dat de hut op 
instorten staat en het betreden van het dat 
op eigen risico is  
Groetjes Merel en Deeke 
 
Finn met dubbel n 
 
Hoi Juul en Mila  
 
♥♥♥♥ 
 
Hoi papa en mama ik heb het hier leuk  
Jillow 
 

Ik mis de bouwers ! 

Hee ijvo kinderen! Veel plezier ervan! Als dit 
je laatste ijvo is dan kan je gaan genieten 
van de middelbare ;) tot zo ver je kan J 
groetjes de twee leukste kinderen van de 
snoeptent ;) 
 
Hoi ik ben Thijs swart ik heb een hele leuke 
ijvo.  
 
Time & Thijs zijn lief  
 
Kaas 
 
Lieve eempje. Ik ben super trots op je! Ga 
zo door en blijf hoe je bent. Hou van je x je 
zussie  
 
Als je dit leest ben je een gekke ezel  
 
Hey nien, nog veel plezier op de ijvo  
Groetje, azi. 
 

 
 
Lieve opa & oma, bedankt voor alle 
gezelligheid & de nutella 
Groetjes lot ♥ 
 
Het is hier super leuk op de ijvo het heeft 
even geregent maar nu is dat weer voorbij 
super veel zin in morgen xx emmily en linde 
xoxo 
  
Allerliefste Kimmie!  

Ik wil je nooit meer kwijt schatje van me, 
poepje. Scouting bestie snel weer affe ♥ 
Xxxxxx sjoerd ;) 
 
Ilse en Floor van de handballende 
hardlopers zijn BFF’s  
Ilse en Floor  
 
Ey niffo’s ik ben kapot cool!! 
 
Ik vint de ijvo leuk van Bente 
 
Ajax is de beste  
 
Ik moesten naar (sport en spel). We gingen 
naar de stormbaan. Toen moesten we onze 
laarzen uit doen. En toen stond ik in de rij.En 
daar stond met mijn blooten voeten in de 
modder mijn voeten toen stonken naar 
strond!! Xx zitd  
 
Ik ben de beste (julia van de rugbyers) 
 
Moesjes forever  
Rosalie, Julia, Delijlah 
 
Hoi papa en mama ik heb het hier leuk 
Fenne ♥ 
 
Hallo lezers ik ben Tess♥ en ik ga iets 
grijven over de ijvo wistje dat ijvo eigenlijk 
ijselsteinse vakantie ontspaning is dat is een 
aafkorting. Als je voor het eerst naar de ijvo 
gaat is dit wat er allemaal is er is een kinder 
cafe en knutsel zelfs een sluspupie kraam 
en natuurlijk heel veel hout hout om de 
hutten te bouwen er is nog veel meer maar 
dat ga je zelf wel zien als je naar de ijvo gaat  
Door tess de langen 
 

 
I love you  
Love oona ♥ 
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Wat een topper 
 
Al direct bij het begin het gesprek voel je het enthousiasme. In bijna alle antwoorden zie je de blik veranderen 
in pure blijheid. En in alles merk je de oprechte betrokkenheid met de IJVO maar vooral met de kinderen. Het 
belangrijkste wat Esther wil meegeven aan zowel de kinderen, leiding en bestuur; IS GENIETEN. De IJVO week 
is zo weer voorbij. En voor je het weet zit je in groep 8 en heb je je laatste IJVO als kind. 
 
Esther, inmiddels al 43 minus 17 jaar vrijwilligster heeft zelf als kind geen IJVO meegemaakt. Ik woonde in die 
tijd in Nieuwegein en wist niet eens dat de IJVO bestond. Spijt is een groot woord maar jammer vindt ze het 
wel. Na het eerste jaar direct verknocht aan de IJVO. De sfeer, de liedjes, blije gezichtjes, samen spelen, vies 
worden, ... heerlijk. Dat geeft voldoening. Wel zou het mooi zijn als er op het terrein een echte IJVO-wasstraat 
komt. Dat ziet Esther nog wel als verbeterpunt. Gewoon vlak bij de weg voor alle schoenen en fietsen. Als dat 
niet lukt dan is tapijt op het hele terrein een goed alternatief. 
 

Als wijkhoofd van de oudste wijken inmiddels genoeg ervaring. Ze hoopt dan ook dat de leiding in haar wijk goed luistert. Ze weet inmiddels hoe 
het werkt, ziet hoe hard er achter de schermen wordt gewerkt om het mogelijk te maken. Het bestuur met name. Als voor de week alles is gedaan 
kunnen ze in de week ook een beetje genieten hoopt ze. En als de leiding luistert dan hoef ik minder te doen. Ze lacht om deze grap. Want vanaf 
haar favoriete plek, zittend op een hutje achter in de wijk, overziet ze alles. En geniet van alle inzet en enthousiasme. Zonder al die leiding zou 
het allemaal niet lukken. De vraag over favoriete bestuurslid vindt ze lastig. Maar ja 1 naam mag maar. Dan is het Maud. Vrijwilligers begeleiding 
en geeft de consumptiebonnen. Niet echt sterk argument, maar aangevuld met ze is mijn buurvrouw en zit in hetzelfde team voor de pub quiz 
maken het dan wel weer begrijpelijk. 
 
Esther hoopt dat de IJVO nog jaren blijft bestaan. Dat de “houdbaarheid” overeind blijft. Met alle techniek in ons dagelijks leven zou het super zijn 
als we kunnen blijven ervaren wat echt samen spelen en ervaren ons leert en brengt. Dat brengt ons ook bij haar minst favoriete moment.  Niet 
1 maar meerder momenten zelfs. Elke dag als de kinderen weer naar huis gaan, is er weer een dag voorbij en zijn we dichter bij de laatste dag. 
De zaterdag, als we met heel veel ouders de laatste pallet in de container gooien, moeten we weer een heel jaar wachten. Ongeduldig maar 
wetend dat ook dat weer een spektakel wordt. Ze droomt ervan. De ochtenden dat de kinderen vol verwachting en met blije gezichten het veld 
opstormen. Het geluid van alle hamers. Het zingen van het IJVO-lied bij het podium. Allemaal geluksmomenten. Dus tot volgend jaar allemaal!! 
Stoppen met de IJVO zit er voor Esther in ieder geval nog niet in. 

 
 

Zonder ijvo leiding geen ijvo 
De leiding gaat ook los maar hebben alles in de gaten er ontgaat ze niks 
en doe vooral mee met de kinderen. Dit maakt dat de ijvowijk na een dag 
een grote familie is geworden!! 
 

Herberg 
De gehaktballen zijn fantastisch 
in de herberg. Naast tosti’s en 
worstenbroodjes zij er ook 
geweldige ballen gehakt. 
Lekker op een broodje, wel 
jammer dat je maar een halve 
bal krijgt. Ook voor de herberg 
is het deze week flink aanpoten 
geweest en gaf het maken van 
de gehakt ballen toch wat extra 
drukte, maar de ballen smaken 
er niet minder om!! 

Bedankt herberg!! 
 

Bestuur bedankt! 
Wat een bijzonder jaar was het weer, heel lang was het 
onzeker of er wel een ijvo kon zijn en in welke vorm. Het 
bestuur heeft hier héél lang en veel over vergaderd en 
meerdere opties zijn besproken. Uiteindelijk was er dan 
toch groen licht en kon de ijvo doorgaan wel weer 
ingepaste vorm; 2x een halve week.  
 
Al deze voorbereidingen heeft het bestuur heel veel tijd, 
aandacht en energie gestort en daarom zijn ze gisteren 
door de vrijwilligers (initiatief van Carla en Astrid) 
gehuldigd met een gouden medaille en een kanjerkoek. 
 
Bestuur; nogmaals een groot applaus voor jullie en 
bedankt!  
 
Dat we volgend jaar maar weer een hele week alle 
kinderen mogen ontvangen. 
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BBQ op de IJVO 
Er is niet alleen het kinder café waar je 
eten en drinken kunt halen. Er is ook 
een BBQ. Bij de BBQ kan je je eigen 
broodje bakken. Als je bij de BBQ 
aankomt krijg je een stok met een 
bolletje deeg erop, vervolgens krijg je 
een plek aangewezen waar je mag 
gaan zitten. Wanneer je een plekje 
hebt gekregen hou je het broodje 
boven de BBQ. Na een minuut of 5 is 
je broodje klaar en krijg je de keuze of 
je er suiker op wilt. Nadat je hebt 
gekozen of je er wel of geen suiker op 
wilt is je broodje klaar om opgegeten te 
worden.  
 

 
 

Kinder café  
Ook dit jaar kunnen ze daar weer de nodige snoep en drinken halen. Ook kunnen de kinderen een slush 
puppy halen als ze hun IJVO kaart laten zien. Bij een normale IJVO is het daar ook extreem druk, dit jaar is 
het een stuk rustiger en overzichtelijker. Het kiezen van het juiste snoepje vraagt nog altijd veel tijd. De 
keuze is dit jaar ook weer enorm. Om alles zo veilig mogelijk te doen is er een loop route uitgezet, dit werkt 
heel goed. Zo kunnen de kinderen veilig van de slush puppy naar de pannenkoeken en nog even langs de 
limonade door naar de snoepjes.  

 
 
 

     
Fietsenstalling 
Ook al ken je hem niet, dan heb je toch 
met hem te maken gehad. Als je hem niet 
tegen komt dan kom je niet op het IJVO 
terrein. Dat komt omdat hij volop van zich 
laat horen. Hij begeleid de fietsende 
kinderen zingend naar de juiste plaats. Ik 
weet niet of je erop zit te wachten om naar 
zijn gezang te luisteren, vooral als je net 
wakker bent. Zijn naam is Eric en loopt al 
jaren als vrijwilliger rond bij de IJVO ook 
in de wijk is hij vaak te vinden. Maar het 
begeleiden van het fietsverkeer is een 
van zijn hoofd taken, waar hij dan ook 
echt heel erg van geniet. Dit doet hij 
natuurlijk met een grote groep vrijwilligers 
die hier ook een opleiding voor gevolgd 
hebben.  
Ook dit jaar is het even wennen vindt Eric 
met de loop en fiets routes. Er moeten 
een paar aanpassingen worden gedaan 
i.v.m. kruizen van looproutes, dit kan 
beter volgens Eric. Ook dit jaar werken de 
ouders weer geweldig mee. Ik krijg weinig 
klachten en veel tips van iedereen. 
 
Ik ga zingend en lachend deze week in, 
en ben blij dat ik hier weer mag zijn. 
Groetjes Eric  
 
 
 

Stro 
Met behulp van stro maken we het terrein 
beloopbaar. Stro neemt geen water op wat 
hooi dus wel doet. Stro wordt ook steeds 
meer gebruikt in de woningbouw en heeft 
een hoge isolatie. Het is natuurlijk ook 
geschikt voor je konijnen hok. De 
spullenbazen hebben op het terrein 
oversteekplaatsen gemaakt van stro. Het 
zorgt er ook voor dat je niet diep wegzakt met 
je schoenen in de modder.  
 

 

Droge voeten 
Frenk is de afgelopen dag al op 
verschillende plekken plassen aan het 
verwijderen. Met een tractor en grote 
waterstofzuiger proberen we het terrein 
snel weer droog en begaanbaar te 
maken. 
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Assortiment verf en spijkers 
Ook dit jaar worden er weer vele soorten verf en spijkers gebruikt bij het bouwen en 
pimpen van de hutten. Hieronder enkele foto’s van ons assortiment. 
 
 

 
 
 

Gesteldheid terrein 
Na een droge dag gisteren hadden we vandaag net genoeg zon en een heel klein beetje regen. 
Het terrein is dus echt IJVO, afwisselend nat en droog Ons advies blijft dus kijkuit, en let op. Veel 
plezier morgen met de helpende hand bij de afbouw. Wij verwelkomen de ouders heel graag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Young-ones, Fibi 13 jaar  
 

Het is haar eerste jaar als young-one. Ze zit een beetje bij te komen in de herberg. Ze verteld dat 
ze het hele jaar uitkijkt naar de IJVO. Voor Fibi is het de belangrijkste week van de vakantie. Ze 
heeft inmiddels veel nieuwe vrienden gemakt. Fibi zit op het Cals Nieuwegein en doet daar VWO 
technasium. Fibi verteld dat ze het technasium echt geweldig vindt. Het uitdenken van een product 
en het dan vervolgens te gaan bouwen met een groepje. Daar is samen werking heel belangrijk.  
Vandaag heeft Fibi best veel gedaan: 
Pallets, hutten, hek, pannenkoeken, tosti’s, knakworsten, stormbaan. En dat al vanaf vanochtend 
8 uur  

Niet alleen de hutjes worden geschilderd, 
ook jassen en tassen worden nog mooier 

met een extra likje verf 

 
 

Berichtje van de infobalie: 
Hoe bijzonder is dit!? 

In en gewone ijvo-week worden elke dag 
wel 20 kinderen of meer opgehaald voor 

ortho, fysio, dokter of iets anders. Vandaag, 
en dat is de 1e keer dat dat ooit is gebeurd, 
worden er NUL kinderen op gehaald.2021: 
2 dagen ijvo, geen minuut mag je daar van 

missen:J 
 

Te Koop!! 
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Op bezoek bij Mitchel 
En dat voelt ook echt zo. Een grote vent met een klein hartje. Of toch niet want hij heeft een groot IJVO-
hart. Bij elkaar al 32 jaar IJVO-fanaat. Eerst als kind alle leeftijdsgroepen doorlopen. Toen al vrij snel als 
vrijwilliger. Met maar 1 doel, de activiteit gaan doen waar hij als klein kind niet naar toe durfde te gaan. De 
spooktent. Zijn wens werd vervuld nadat hij in zijn 1e jaar werd ingezet bij het kindercafé. Gevraagd voor zijn 
ultieme uitdaging. In een donkere tent waar alleen de spooktent leiding de weg wist te vinden, bezig zijn met 
de techniek, de effecten en kinderen vermaken. Oog houden voor de leeftijd maar wel zo spannend 
mogelijk houden. Hij vindt het nog steeds jammer dat besloten is om de spooktent op te heffen. Mitchel had 
graag de 20 jaar nog volgemaakt. En daarmee ook nog de laatste stappen kunnen zetten met de bedachte 
verbeteringen. De uitbreidingen voor de tent waren al deels klaar. Een nieuwe stap na alle ontwikkelingen 
die de tent al had doorgemaakt. 
 

Maar spijt heeft hij niet. Het is en blijft leuk de IJVO. De samenhorigheid, iedereen kent elkaar, allemaal de 
schouders eronder. En inmiddels zijn nieuwe stek gevonden in de herberg. Zorgen dat het dik voor elkaar is 
voor alle vrijwilligers. Hapje en drankje. Opgeruimde herberg en gezelligheid. Samen een feest maken. Dat 
kun je aan Mitchel wel toevertrouwen. Privé draait hij als DJ ook al wat jaren mee. Het zit dus ook een 
beetje in zijn bloed. Aandacht voor iedereen. Als het even wat harder waait tijdens het interview legt hij zijn 
hand even op mijn aantekeningen. Zodat het niet wegwaait. Oog voor detail en aandacht voor de ander. Toch even een dillema … als je moest 
kiezen tussen DJ op pinkpop of weekje IJVO, wat zou je dan doen. Na een hele kleine aarzeling kiest hij toch voor Pinkpop. Maar direct daaraan 
toegevoegd, dat is dan voor een paar uurtjes dus daarna direct naar de IJVO. 
 

Dat zit echt in hem en daarom kan hij ook nog geen reden bedenken waarom hij zou stoppen. De IJVO is gewoon super. Mitchel hoopt dan ook 
dat het zo blijft. Dat de IJVO over 10 jaar nog steeds is zoals nu. Met kinderen die genieten. Dat is belangrijk, de IJVO is zo voorbij en voor je het 
weet zit je in de oudste wijken. Leiding die zich niet gek laat maken. En hopelijk een bestuur wat iets relaxter kan zijn. Hij snapt dat het te groter is 
geworden en de belangen en risico’s anders zijn. Maar de gein en grapjes weer terug zou hij echt tof vinden. De onderlinge strijd en elkaar voor 
de gek houden.   
 

Aan de andere kant ziet Mitchel ook de belangrijke ontwikkelingen en veranderingen. Het verharden van het terrein. En de pasjes voor leiding en 
kinderen. Dat laatste is verzorgd door zijn favoriete bestuurslid, Joska. Toch degene die de pasjes mogelijk heeft gemaakt. Een super verbetering.   

 
La Grillige Theater 
Na een jaar vertraging en een storm op de 
Waddenzee is het La Grillige Theater gelukt om 
de comtainerskluis per schip en vrachtwagen 
hier te krijgen. Wat er in zit is een uniek stukje 
Olympische geschiedenis, maar het is niet voor 
iedereen weggelegd om het te mogen 
ontvangen of te zien. Na goede afspraken en 
een samenwerking met een beveiligingsbedrijf 
mogen wij het hier laten zien. Nieuwsgierig? 
Loop eens langs en kom kijken naar iets wat je 
misschien nooit meer zal zien! 
 

 

 
 
Wist u dat u tegen betaling een een gezond modderbad 
kan halen bij de roeiende rugbyers? 
 

Rugby 
wedstrijd 
van het 
IJVO-

vrouwen 
team wordt 

bruut 
verstoord 
door een 

IJVO 
Hooligan. 
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Lieve kinderen uit (vanaf a.s. maandag) 
groep 5 van de Agnesschool! 
Wat hebben jullie het goed gedaan op jullie 
eerste IJVO! We hopen dat jullie heel veel 
plezier hebben gehad. Voor ons hadden 
jullie de mooiste hutten 🙂! Heel veel 
succes weer op school! 
Liefs van al jullie papa's en mama's 
 

Lieve Kiara, 
eindelijk is het dan zover; je allereerste 2 
daagse IJVO! Wat een plezier en 
gezelligheid heb je samen met Vigo, Fleur 
en Thijs in jullie eigen hut. Maak er (ook de 
laatste dag) een feestje van! Lekker 
genieten van alles. 
Liefs, een dikke kus en heel veel knuffels 
van papa, mama en Dylan 
 

Hallo Timo en Nathan, 
Vandaag alweer de laatste dag op de IJVO, 
zo gaat het wel heel snel! 
Veel plezier vandaag. Groetjes aan 
iedereen bij jullie in de hut. 

Papa en mama 
 
Aan alle vrijwilligers van de IJVO: 
Wat fantastisch dat jullie deze week ieder 
jaar weer mogelijk maken. Zeker de 
afgelopen twee jaar, waarbij veel creativiteit 
en flexibiliteit nodig was. In IJsselstein 
mogen we heel trots zijn op jullie. 
Dankjewel!   Anette Kruidhof. 
 

Lieve Joaquim, 
Je eerste IJVO! Mama en papa vinden het 
heel fijn dat je het zo naar je zin hebt gehad, 
de eerste dag. Morgen nog maar flink 
genieten! En volgend jaar een volle week! 
Liefs, Papa en mama, en Beer en Wolf! 
 

 

 
 
 

Lieve Alex 
Veel plezier vandaag!! 
Alle oud 8B-ers van de opstap geniet van 
jullie allerlaatste Infodag. En veel plezier en 
succes in de brugklas!! 
Sandra mama van Alex 

 
Laura, Nienke, Indra en Julia 

Toch nog IJVO gelukkig. Veel plezier nog 
vandaag en op naar groep 8. 
Volgend jaar weer IJVO 

Groetjes de papa en mamma 
 

Lieve Linde, 
Heel veel plezier weer op de ijvo. 

Een hele dikke kus van papa & mama. 
Lieve sijn & alle andere ijvoérs. 

Wat hebben jullie een top feestdag gehad. 
Vandaag dag 2, heel veel plezier. Dank voor 
de geweldige organisatie. Tot volgend jaar. 

Groetjes Kirsten, Christiaan en Lieve. 
 

Lieve Robin, 
Heel veel plezier op deze toffe ijvomet al je 
vrieindjes en vriendinnetjes. Geniet ! 

Liefs papa & mama. 
 

Lieve Tygo en Kyra, 
Wat een geweldige ijvo hebben julli! Kyra is 
al klaar en geniet nog na. Tygo nog veel 
plezier. 

Dikke kus, papa en mama 

Lieve Fenne, lars & suze, 
Wat hebben jullie het weer leuk op de ijvo! 
Zo leuk om alle enthousiaste verhalen te 
horen! Jullie zijn kanjers. 

_x_ papa en mama. 
 

Lieve Fleur, 
Vandaag dn echt de allerlaatste keer ijvo. 
Geniet er extra van! En even een paar jaar 
wachten dan kan je aan de slag als 
vrijwilliger. 

Liefs mama xxx 
 
 
 

Lieve Zoë & Lijnn 
Heel veel plezier vandaag op de tweede en 
laatste dag alweer. Geniet ervan. Luv yo!! 

Kus pap & mam. 
 

Lieve rooi, 
Vandaag was de allerlaatste ijvo dag. Wat 

is dat toch een feest! 
Dikke kus, papa, mama & Noor. 

 

 
 
 

Francis, het zat even tegen vanmorgen, 
maar ik weet zeker dat je een hele leuke 

dag zult hebben! 
Papa. 

 
Lieve Dean, 

Vandaag alweer de laatste dag van de ijvo, 
je hebt ernaar uitgekeken en genoten van 

deze 2 dagen. Nog heel veel plezier samen 
met je hut genoten 

Liefs, papa, mama & Alyssa. 
 

Liieve Natalie 
Vandaag alweer de laatste dag van de ijvo. 
Groot feest vandaag. Jij bent jarig. Feest 
ze!! Veel liefs mama papa Jodi Tamara       

–xxx- 
 

♥Eva♥ 
Na een jaar uitstel nu je eerste ijvoJ heel 

veel plezier vandaag. 
Papa, mama, Leah, Sammie en Jansen xx 

 
Lieve Karlijn, 

Heel veel plezier op jouw allerlaatste ijvo-
dag 

Papa en mama en Maartje.  
 

Lieve Roos, 
de allerlaatste IJVO voor jou. Maak het 
onvergetelijk met al die leuke vrienden en 
vriendinnen! GENIET!  

Kus, papa, mama en Mees 
 

Lieve Yarah en klasgenootjes, 
Heel veel plezier op alweer jullie 2e IJVO dag. 
Helaas wat korter dan normaal dit jaar, maar 
we hopen dat jullie ondanks dat hebben 
genoten met elkaar. 

Liefs, Papa (Houssam), mama (Esther) en 
Faiz 
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Timmeren, timmeren, timmeren!! 
Timmeren. Dat is wat je hoort, er wordt ook volop overlegt. Hoe de hut eruit moet komen te 
zien. Leiding helpt daar waar het nodig is en letten vooral op de stevigheid en veiligheid 
(uitstekende spijkers) en je ziet ook dat er veel creativiteit in de kinderen zit. Sommige 
beginnen al op donderdag om verf te vragen. Maar dat is pas voor vrijdag gepland. Het loopt 
inmiddels ook al richting 12 uur en de wijken beginnen de kinderen bij het wijkbord te 
verzamelen om te gaan eten, al zijn er verschillende kinderen die denken dat ze daar 
helemaal geen tijd voor hebben. Maar op tijd eten en drinken is wel heel belangrijk 

Herstellen terrein 
Daar zijn de spullenbazen inmiddels alweer mee begonnen de modder begint na een paar droge dagen, weer in aarde te veranderen en kan 
weer voorzichtig worden betreden. Het moment om erna te egaliseren. Hier kunnen dan weer graszoden worden gelegd of kan worden 
ingezaaid. September is daar de ideale maand voor. Mocht u nog restjes graszaad hebben dan kunt u het met de afbouw, de ouder ijvo, het 
eventueel meenemen en inleveren bij Sebas van het bestuur. Die zal het voor u uitstrooien en daarna inharken. Volgend jaar ligt er dan 
weer een mooie grasmat voor uw kinderen. 

Foto links voor de behandeling, foto rechts na de behandeling. 

Olympische spelen 
Deze week was er een pub quiz voor alle leiding. 1 van de vragen ging over waarom 
Mathieu van de Poel gevallen was tijdens het mountainbiken. Wat hij miste hebben wij hier 
gevonden op het terrein.  
 
 
 
 
 

Voorzitter Sebas 
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 Kijk ze springen. De Schoonspringende Surfers. Met regen, zon of wind het maakt ze niet uit. Ze 
hebben zelfs een oplossing om dit te beinvloeden, SMS Zon aan OF Zon uit naar 4141 J. 
 
Uiteraard hebben ze de beste wijk. Leukste kinderen, grootste hutjes en beste leiding. Als de IJVO 
is afgelopen gaan ze elkaar dan ook vreselijk missen. Zeker vanwege de leuke opmerkingen; “ 
Jou staat ook alles” + Ri Ra Roze badmuts” + “Juf/Meester .. kunt u mij helpen?” En van het 
wijkhoofd “Mijn team is weg”. 
 
Bij de Schoonspringende surfers zijn ze in ieder geval super blij de IJVO er weer is. Dank aan alle 
kinderen, leiding en bestuur. Het is grandioos 

Spannende, uitdagende stormbanen waar de 
kinderen even lekker kunnen uitrazen. Dit alles 
onder begeleiding van de wijkleiding en 
uiteraard de mensen van de EHBO voor als er 
toch hulp nodig is. 

Wist je dat… 
Ø We hebben gehoord op de IJVO dat de kinderen het super vonden dat ze 

nu met gekleurd hout hutten konden bouwen 
Ø Wist je dat er ouders zijn die om 02:03 s’ nachts nog een stukje mailen naar 

de IJVO-krant 
Ø Ze in de herberg zeer professioneel zijn. Op de vraag op welke temperatuur 

is het antwoord; “zelfde als gisteren”  
Ø De spullenbaas ook de centen let, de bouwrapporten mogen niet in kleur.  
Ø Vandaag de laatste dag is dat je Martijn in sportkleding kan zien 
Ø Maurice kinderen met een rode stip alleen rode verf geeft! Is toch raar!! 

Dit is Martijn van de Akker. Hij is dit jaar 
voor het eerst wijkhoofd in de jongste wijk. 
En hij neemt zijn taak heel serieus zoals 
je ziet. Mede wijkhoofd, en tevens 
Kamerlid, Marijke heeft al toegezegd 
Kamervragen te gaan stellen over dit 
onderwerp. Een parlementaire enquête 
wordt ook over wogen. Martijn functie 
elders? 
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Vieze handen? Nee hoor! 
Ik ben aan het stempelen 

Twee grote vrienden in 
de middenwijk! 

het is supertof op de ijvo. We zijn nu aan het schilderen en 
gaan zo naar het toneel, doei! 

Wij houden van blauw, de lucht is blauw en straks 
gaan we met geel verder. 

Wij gaan 
voor roze, 
pink panter 
roze, het is 
onze 
laatste dag 
en we 
vonden het 
geweldig 
op de ijvo. 
Misschien 
komen we 
later terug 
als 
vrijwilliger. 

Nood oproep aan Jetty Wilting, we missen je heel erg. 
Groeten wijkleiding van de zeilende zwemmers 

mailto:krant@ijvo.nl
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Vrijdag, IJVO dag 2 
Feestdag. Vanochtend zijn de grote stormbaan diverse springkussens 
opgezet voordat de kinderen het terrein op komen. In de loop van de ochtend 
komen er nog 2 food-trucks met friet en 1 met ijs. De kinderen gaan eerst 
naar hutje, maar hebben al snel door dat er vandaag van alles staat te 
gebeuren. Ze beginnen met verven van de hutjes. Na de uitleg van de 
verschillende type verf (muurverf/vloerverf enz.) kunnen ze gaan schilderen. 
In de loop van de ochtend gaan de wijken ook naar het toneel. Er wordt dan 
de hutten inspectie gedaan. Vanaf 11 uur gaat het helemaal los op het 
terrein. De stormbaan gaat open. Wel moeten de laarzen en schoenen uit 
om op de stormbaan te mogen. Inmiddels staat er ook een rij voor de 
frietkraam. En daarna een ijsje. De zon heeft zich inmiddels ook laten zien. 
De kou van de ochtend is verdwenen. De sfeer is goed op het terrein. De 
jongste wijken voelen zich al een stuk vrijer en je komt ze overal tegen. Ze 
schrijven een stukje in de krant. Je ziet ze bij de handarbeidtent en natuurlijk 
in het kindercafé. Ook beginnen de kinderen om 

handtekeningen te vragen, want het is voor deze groep ook de laatste dag voor dit jaar. 
Toch jammer 2 dagen in plaats van een hele week. Laten we hopen dat we volgend 
jaar weer een normale ijvo kunnen organiseren.  
 
Tot volgend jaar, uw reporter 

 
 

Beste Ouders, 
Zoals u de afgelopen dagen heeft gemerkt is op het IJVO-terrein weinig gras meer 
te zien. De flinke regenbui en de 750 kindervoetjes hebben gezorgd voor heel wat 
modder. Nu willen we volgend jaar natuurlijk weer een strakke grasmat hebben 
liggen voor ( hopelijk) een IJVO met 1800 kinderen. 
Onze vraag is dan ook, mocht u thuis nog wat GRASZAAD  hebben staan, kom 
deze dan zaterdagochtend tussen 10 en 11 uur op IJVO-terrein inleveren. 
U kunt dit doen bij de bezoekersbalie t.a.v. Sebas Weijmans. 
Bij deze willen wij u alvast hartelijk bedanken.  
 

IJVO’s Moddermonsters 

 
 

Sport en spel 
Wat een fantastische dagen hebben we beleefd op de ijvolympics! En wat 
hebben we fanatieke sporters en wat hebben ze het goed gedaan. Een nieuw 
IJsselsteins record, goud, zilver en brons. Allemaal top atleten. Bedankt namens 
team sport en spel. 
 
Bart, Michelle, Oane en Esther 
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Dankwoord van het IJVO bestuur 
 
De opbouw was regenachtig en het terrein behoorlijk modderig. Maar tijdens de IJVO-week was het weer prima. Op het moment dat dit stukje 
geschreven wordt is de voorspelling voor de rest van de week  buitengewoon positief. 
 
IJVO 2021 is een andere IJVO dan we gewend zijn. Dit jaar vroegen we veel van de inzet en flexibiliteit van onze vrijwilligers. Er werd massaal 
gehoor gegeven aan onze oproep om thuis een Corona zelftest te doen en de anderhalve meter afstand  waarborgen. 
 
Het houtvervoer verliep voorspoedig. Woensdagavond werden er 26  containers hout naar het IJVO-terrein vervoerd. De vloerdelen  van de tenten 
lagen op dinsdagavond al op hun plek en we liepen op schema. Donderdagochtend werden de tenten al vroeg opgebouwd en  stonden deze  begin 
van de middag te schitteren op het terrein. Daarna begonnen we  met de rest van de opbouw. Ook tijdens het opbouwweekend was er  veel hulp 
en ging het inrichten van het terrein voorspoedig. Maandagochtend begonnen we enthousiast aan de 55e IJVO.   
 
Onze vrijwilligers hebben deze week hun best gedaan om alle 1500 (2x750) IJVO kinderen te motiveren, vermaken, stimuleren, activeren, 
begeleiden, te ondersteunen.  Naast de eigen wijk met eigen wijkleiding, konden de kinderen als vanouds genieten van het toneel, de handarbeidtent, 
het kindercafé, de BBQ  en natuurlijk het Grillige Theater. Spullenbazen stonden klaar om te assisteren bij het bouwen van de hutten, de EHBO 
stond paraat, toiletdames hielden de wc’s superschoon, de Young Ones hebben enorm lopen sjouwen, de Herberg zorgde voor ons natje en droogje, 
de krant voorzag ons iedere dag van zin en onzin, er was kinderopvang ’s morgens vroeg en ’s middags laat voor kinderen van vrijwilligers en  
zonder de mannen van de techniek zou er geen geluid, water en elektriciteit zijn.  
 
Boodschappen werden gedaan door onze boodschappenman. Een IJVO met minder vrijwilligers, maar met maximale inzet. Tezamen werd dit een 
geoliede machine die de IJVO 2021 heeft gedraaid, en dit alles onder het toeziend oog van het calamiteitenteam, zodat de veiligheid werd 
gewaarborgd. De sfeer onder de vrijwilligers was weer  geweldig. Natuurlijk was het jammer dat er geen groots avondprogramma was, maar met 
elkaar hebben we er op afstand een gezellige week van gemaakt. 
 
Wij willen graag al deze vrijwilligers bedanken voor hun tijd, hun inzet en aanpassingsvermogen. Zonder hen hadden we het niet voor elkaar 
gekregen. Volgend jaar hopen wij weer op zo’n fijne groep vrijwilligers te kunnen rekenen. Ook is een woord van dank op zijn plaats aan alle 
sponsoren. Er zijn veel bedrijven die de IJVO een warm hart toedragen. Dank daarvoor!  Een IJVO draaien kost veel geld. Zonder sponsoren krijgen 
wij onze begroting niet rond. Dank dat het dit jaar weer gelukt is ondanks het gemis van onze vrijdagavond. 
 
Tot slot is een woord van dank op zijn plaats voor de Gemeente IJsselstein, de Politie, de Brandweer en alle overige bedrijven en instanties die wij 
hier niet bij naam kunnen noemen omdat dan dit stukje veel te lang wordt. Geweldig dat de IJVO op hun steun en medewerking kan rekenen en dat 
de samenwerking dit jaar ook weer succesvol is verlopen. 
 
Wij als bestuur zijn na deze week uit uiteraard moe maar zeer voldaan! Wij hopen als ‘tegenprestatie’ zaterdagmorgen (vroeg) alle ouders en 
verzorgers een paar uurtjes op het IJVO terrein te ontmoeten om de IJVO weer af te breken en het terrein schoon te maken. We zien u graag een 
uurtje (of langer).  
 
Dat is het mooiste ‘dankjewel’  dat u ons kunt geven. We willen u dan van harte oproepen om vooraf thuis een corona-zelftest te doen en anderhalve 
meter afstand van elkaar te houden. Op die manier zorgen we er samen voor dat IJsselstein met een goed gevoel terug kan kijken op dit bijzondere 
IJVO-jaar. 
 
Tot zaterdag! Vanaf 07:00 staan we klaar om u te ontvangen. 
 
Het IJVO bestuur 
Sebastiaan, Dennis, Ronald, Laura,  Mariëlle , Bas, Joska, Maud, Richard, Jaap-Jan, Marjolein, Victor & Sanne 

 
 
 
 

 
 

ZATERDAG AFBOUW VANAF 07.00 UUR !!!!! 
U komt toch ook helpen? 

Vele handen maken licht werk. Een uurtje helpen, helpt ook! 
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Bericht uit de wijk 

1. Hoe was het weer deze dagen? 
2. Zijn er nog leuke anekdotes of quotes uit de wijk? 
3. Er waren …… kinderen 
4. Sport en spel ging slecht / goed / fantastisch / we hebben gelachen / verloren / gewonnen, want: 
5. Onderling als team waren wij ongezellig / vervelend / leuk / grappig / ontzettend grappig, want:  
6. Hoe is het liefdesleven in de wijk, zijn er nog koppels ontstaan: 1 / 2 / onduidelijk 
7. Wat we zeker vermeld willen hebben: 
 

Handballende harde lopers 
1. Heerlijk IJVO weer, de eerste dag wat regen, maar dat hielt ons niet tegen! 
2. Wil je misschien op mijn t-shirt schrijven? Tekst op het t-shirt: misschien 

Dion tegen 5 jongens: als jullie een koprol of moddermasker doen, dan krijgen jullie allemaal een zakje 
snoep. En alle 5 de jongens gingen met een moddermasker naar huis. 

3. / 
4. Fantastisch, want in de regen over de stormbaan is altijd leuk! 
5. Ontzettend grappig, want de handballende harde lopers heeft een eigen animatie team! Ik ben een kopje, 

ik ben een theepot, ik ben een lepel in een kom… 
6. 1 
7. Beste wijk, beste wijk, beste wijk! 

TOT VOLGEND JAAR!!! 

1. Het was weer fantastisch  
2. We hebben onze eigen 

modderpoel waar je kon 
vissen naar schoen  

3. / 
4. Fantastisch 
5. De leukste wijk van de 

IJVO  
6. Onduidelijk 
7. 1 wijkhoofd van de 

worstelende 
waterpoloërs is nog op 
zoek naar een leuke date 
meld je aan bij ons 

wijkbord  

Zeilende zwemmers  
1. De eerste dag was er regen maar vandaag is het mooi 
2. Ja, leukste wijk dat wordt veel gezegd omdat het gewoon waar is  
3. Veel  
4. Fantastisch, want de kinderen vonden het erg leuk en dat maakt het ook voor ons leuk en de 

kinderen hebben ook goed geluisterd  
5. Leuk, want het is altijd gezellig het is heel makkelijk om met iedereen een gesprek te beginnen 
6. 1 

7. Voor iedereen die 1 keer begeleider wil worden zeker doen het is super leuk  

mailto:krant@ijvo.nl
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IJVO liefde Nevin en Chayenne 
Hou van jou 
Xx je liefie 
 
De handballende horderlopers is de leukste 
wijk!!!♥ 
Floor 
 
De handballende hordelopers is de leukste 
wijk van de IJVO! 
Groetjes van de vrijwilligers 
 
De ijvo is super leuk 
Ilse 
 
Eloo ;) 
Van; anouk bosma en… 
 
Top ijvo dit jaar! 
Karlijn. 
 
Hallo allemaal  
Het is leuk hier 
Groetjes Jens 
 
Hoi Puck, 
Heb je een leuke ijvo? 
Groetjes Tess 
 
Hoi mama en papa 
Ik hep het luek 
Amira Akalai 
 
Hallo Laura, 
Maak er een mooie dag van. Wij zijn trots 
op je. 

Paps Michel en Mams Nicole 
 
Lieve Esmee, 
Wat heb je gisteren genoten op de IJVO 
met je klas. Vandaag weer een heerlijke 
dag en voor volgend jaar heel hard duimen 
dat je laatste IJVO weer 5 dagen is! 
Liefs papa, mama, Manouk en Lars 

Gefeliciteerd met je verjaardag oma! 

Xx Roos ♥ 

 

Hoi 

Ik en men vriendje hebben samen een hut. 

We hebben het heel gezellig! 

Groete Wouter en Sem 

 

 

Gefeliciteerd Daan met je verjaardag 

Groetjes Sem & Wouter 

 

Alle IJVO vrijwilligers bedankt voor weer 

een superleuke IJVO!!!! Anders dan 

anders, maar nog net zo leuk! 

 

Lieve Roeiende Rugbyers, 

Bedankt voor deze 2 fantastische dagen. 

Wat waren jullie een geweldige wijk. 

Prachtige villa’s gemaakt. 

Voor alle kinderen die naar de middelbare 

school: gaan veel plezier. 

En de rest tot volgend jaar bij de IJVO. 

Liefs de wijkleiding van de Roeiende 

Rugbyers 
 
Hello do you speak english? ‘yes’ 
Nou ik niet  
Dag 
 
Lieve Jade & Colin  
Het is hier geweldig ♥ 
groetjes Linsey 
 
Lieve papa, mama, jari en luca 
Ik heb het super leuk hier 

Tot straks ♥☺ 

Groetjes Sita Reuvekamp 
 
Het is hier heel leuk 
Gr; Jolijn 
 
Lieve papa en mama 
Het is heel leuk hier en hoop dat ik volgend 
jaar nog er een leuk laatste jaar van 
Gr Lize  
 
Hoi papa en mama 
Het is super leuk 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
 
 
Hoi lieve mama 
Ik wil jou bedanken voor alles wat jij voor 
mij doet 
-xx- Lynn van den Berg ♥ 
 

Lieve papa en mama, 
Het is hier super leuk!!!! 
Kus Sarah            Blom 
 
De EHBO-Nell’s (Nelly) & Nelleke zijn de 
liefste en de beste!!!! 
 
Ik vind het super leuk op de ijvo met mijn 
vriendinnen. Mijn vriendin Lisa is vandaag 
jarig, gefeliciteerd! Groetjes Van Lana 
 
Lieve Jill, hopelijk heb je het leuk op de ijvo 
want het is je eerste jaar je bent echt een 
topper dat je naar de ijvo gaat hopelijk vindt 
je het leuk  
Groetjes van je broer Levi 
 
Heyy opa, het is hier super cool en leuk. 
Hopelijk mag je snel naar huis ♥ 
Dikke kus Jodi 
 
De coole gangers zal altijd blijven bestaan 
 
Gefeliciteerd Natalie met je 12de verjaardag 
Groetjes Sanne en Fae 
 
Live mama ik hou zooveel van je omdat ik 
je zie stralen 
 
Hoi de coolegang is super cool 
 
Dit was voor mij het laatse jaar ijvo… het 
was super leuk maar heel jammer dat dit 
het laatste jaar was 
Groetjes Evy 
 
Halloe 
Anouk – Jaya – Ché 
Kaas 
 
Maar Martijn is hotter dan Jeroen 
Groetjes Noa <3 
 
Ijvo blijft altaat in ons ♥ 
 
Jammer dat de ijvo 2 dagen is  
Groetjes Eva 
 
Hetis hier fantastisch!! 
Jodi xxx ♥ 
 
Hoi ik ben Reshan ik vind de ijvo leuk 
 
M&M’s zijn echt te duur. Jer heeft gelijk en 
pap en mam ik hou van jullie – Nikki 
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Lieve wijkleiding van de Roeiende 
Rugbyers, bedankt voor deze 2 mooie 
dagen IJVO!!  
Wat hebben wij van jullie genoten. 
Liefs Astrid en Carla 
 

Hoi Rens, 

Veel plezier op deze 2 fantastische IJVO 

dagen. Geniet ervan met alle Opstap-

toppers van groep 6A!  

Groetjes, Papa, mama en Jet 

Aan alle IJVO gangers van De Torenuil: 

veel plezier! Ik heb prachtige hutten gezien, 

jullie zijn lekker bezig hoor. Ik verwacht 

jullie maandag weer fris en fruitig op school 

😉 

Groetjes, Juf Anneke 

 

Hi papa en mama 

Het is egt heel leuk en ik zit onder geld 

 

Lieve papa en mama, 

Het is super leuk hier! 

Groetjes Francis 

 

EHBO-Nelly we gaan je missen op de 

ijvo!!! 

 

Ik ben Amira en de ijvo is de beste 

 

Het is hier heel leuk! Jammer dat het onze 

laatste keer is. 

Groetjes Roos, Fiene, Emilie en Feline ♥ 

 

Hallo ik ben een gekke kikker Ijvo 

 

Lieve papa je bent zo lief ♥ omdat ik van je 

hou - Van Féline 

 

Elke dag friekes!! 

 

Hoi, ik ben Iris en wat een coole kikker 

Ben ik ☺ !!!! xxxx Iris Plop 

 

Hallo mama en papa  

love you Rozalie 

 

Hoi doei Fleur 

 

Ik heb een blubberbibs 

 

Wij hebben de hele hut geel geverfd. 

Lekker opvallend 

Groetjes Dae, Kelsey, Daan, Ryan, Zita, 

Sanne 

 

Heel erg bedankt voor de ijvo♥ 

Xoxo Tess 

 

Fleurtje ik hoop dat je de ijvo net zo leuk 

vind als ik, de buurman 

 

Hallo ijvo, ik heb een leuke dag gehad dus 

nog veel plezier, Mila 

 

Wij hebben de hele hut geel geverfd om de 

meiden te plagen 

Groetjes, Sanne en Fae 

 

Hoi, de ijvo is erg leuk en gezellig. Ik vindt 

het gek doen is het leukst 

Gr. Nanouq de Kikker 

 

Hallo Rozalie, papa en mama 

Onze hut is echt super mooi en ik zit onder 

de verf en mijn gezicht zit ook onder 

 

Hoi papa en mama het is erg leuk hier 

Groetjes Tijmen ☺ 

 

Lieve ijvo, het was echt leuk vooral met; 

Keyan, Sofie, Linsey en nog veel meer 

vrienden, ik hoop dat het volgent keer 5 

dagenis 

Groeten Alisa 

 

Waarom heben wij niet zo veel snoep? Es 

thuis mama, het is hier heel leuk, Jamie 

Leker huten bouwen 

Ik vind het super leuk op de ijvo  

Grotjes Hanna 

Lang leven de ijvo  

 

Hoi mama Erica en papa Freek, zou er ook 

een steenwijkse ijvo zijn? Anders bouwen 

we wel een hut in jullie nieuwe grote tuin!  

Xxx 

Klara knol een Marieke van de worstelende 

waterpoloërs 

 

Ik vind de ijvo heel leuk de ijvo is top!  

Groetjes Bjorn 

 

Hoi mama en papa  

Ik vind het heel leuk op de ijvo  

Groetjes sophie Beniest van de 

worstelende waterpoloërs  

 

Hoi ik ben iris 

 

Lekker hutten bouwen  

 

Het is leuk hier 
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Hoera het is gelukt!! 
Ik kan weer naar hartenlust 
branden. Alle kinderen bedankt 
voor de goede ideeën en mooi 
gemaakte vlammen knutsels. 
Uiteindelijk bleek dat liefde toch 

weer de de oplossing was♥ 

Ook op donderdag en vrijdag heeft iedereen zijn/haar best gedaan bij de stormbaan en de IJVO-quiz. De 
ene na de andere vraag werd goed beantwoord. En wat een snelheid op de stormbaan. 
Nog meer records zijn gesneuveld!! Wat een toppers hebben we in IJsselstein!! Er zitten een paar 
topatleten tussen. 
Wij hopen dat iedereen het naar de zin heeft gehad deze dagen. 
 

Groetjes van team ‘sport en spel’ 
Bart, Calvin, Esther, Michelle en Oane 
 

Wij vinden de ijvo geweldig!! EHBO 
 

Wat zie ik, taart bij de ehbo! Ik vraag wat hier wordt gevierd. Bij 
navraag wordt hier niets gevierd, maar Nellie stopt bij de ehbo. 
Naar10 jaar pleister plakken en troosten is het genoeg. Ze heeft 
het altijd met veel plezier gedaan.  

Bedankt Nellie namens het ehbo team! 

Het geluid 
Ik zit met Franc, hij verzorgt al jaren het geluid op 
het ijvo terrein. Franc vertelt dat ze ongeveer 2 
dagen bezig zijn om overal op het terrein en in de 
tenten het geluid te organiseren, en vooral voor het 
toneel. Dat is vaak even schakelen om het geluid 
goed in te regelen. We gebruiken ongeveer 3 
kilometer kabel. De helft van de spullen is van de 
ijvo zelf de andere helft wordt ingehuurd. En als ik 
nu kijk is het geluid in de afgelopen 15 jaar sterk 
verbeterd, maar het moet nog beter. Het doel is toch 
om geen echo op het terrein te hebben. Met de 
opbouw zijn we hier met 4 man mee bezig. Onder 
andere, Olivier, Bas ,Martijn, Frank en Franc. In de 
week zelf lopen we met zijn tweeën, als alles het 
doet, prima, geen probleem, maar heb je een 
storing dan wordt het best spannen, of alles weer op 
tijd klaar staat voor het toneel. En dan hebben we 
ook nog te maken met het Nederlandse weer, dat is 
toch onze grootste vijand in de ijvo week. 
 

De Vlaggendrager 
Elke wijk heeft een echte Olympische 
vlagendrager. De vlagendrager loopt voorop en 
begeleidt de wijk naar de verschillende activiteiten. 
Heb je interesse in deze belangrijke en 
verantwoordelijke baan meld je dan aan bij je 
wijkleiding voor de vlaggendrager-selectiedag en 
wie weet ben jij de volgende vlaggendrager jan 
jouw wijk! 
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Natuurlijk willen we ook onze vele palletleveranciers bedanken! 

Zonder sponsoring is het niet mogelijk om de IJVO-week te realiseren.

Onze dank gaat dan ook uit naar onderstaande sponsoren, die IJVO 2021 mogelijk hebben gemaakt!

Gouden sponsoren

Zilveren sponsoren

Platinum Sponsoren

Hoofdsponsor

http://www.stee.nl/
http://www.stee.nl/

