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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 woensdag: 
Sportief weer! 

  
 
 

 
EHBO 
Eindstand van maandag: 
14 splinters verwijderd 
20 pleisters geplakt 
3 kneuzingen 
2 wespensteken 
2 plank tegen hoofd 
1 op hoofd gevallen 
14 spijker in voet 
6 op vinger geslagen 
1 wondje onder nagel 
2 spijker tegen hoofd 
2 blaren 
1 gescheurde nagel 
2 hamer tegen lichaamsdeel 
7 schaafwonden 
1 modder in oog 
2 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: 
Estelle  Koole 
Noemie Donk 
Pim  Koteris 

Mylan Mucavele dos Santos 
 

De jarigen van woensdag: 
Hidde   Septer 

Milan Saes 
Fenne  Jaspers  

Hanna  van Riessen  
Bente  van der  Ven 

 
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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Hoi, het is hier super leuk 
Groetjes Philou 
 
Hoi, het is hier echt suuuuper leuk! 
Groetjes Semmie♥ 
 
Ik en Jesper zijn op tv!! 
 
Het was echt leuk. We gingen verven en nog 
veel meer. Ik vind het leuk dat ze er nog en 
feestje van maken. 
Tess 
 
Hoi het is hier echt leuk. 
Groetjes Anouk 
 
Het is hier super leuk 
Groetjes Jason!! 
 
K3 is de beste 
 

 
 
Hey met Isa  SlijmSlijm 
Alleen Yana snapt deze 
 
Hoi Sem Doei Sem 
 
Het is heel leuk op de ijvo! Je word heel snel 
vies! Dat is leuk. Je kan snoep halen en 
chips eten. Lekker. 
Groetjes Isa de Hoop 
 
Hoi we gingen verven en het is super leuk 
we zijn lekker met elkr aan het spelen en 
gaan nog patatjes eten 
Xx Yanoah 
 
We hingen verfe het was superleuk ik zat 
helemaal onder de verf 
Van Sus 
 
Fladder, de fladder 
Fladder, de flad 
Ga je mee naar de ijvo vacantie stad 
 

Cool 
 
Jammer dat het maar 2 dagen waren maar 
het waren wel 2 hele toffe dagen 
 
Tasnim is leuk 
 
Hallo! Erg bedankt dat ik gisteren in de krant 
mocht! Ik ben weer helemaal happy.(de 
tosti’s zijn erg lekker) 
Groetjes Zaza. Jippoopsnap♥ 
 
Roos is lief en aardig 
 
Hoi papa en mama de ijvo is super leuk en 
ik heb een hele mooie hut 
Lievs manouh 
 
Lieve papa en mama de ijvo is leuk 
 
Lieve Jesse je bent de liefste neef en is het 
leuk?ik heb het leuk 
Liefs maud 
 
Hoi ik ben bas de Jong en het ruikt hier naar 
poep 
 
De tosti’s zijn lekker! 
 
De ijvo is het leukst wat er is 
Gotjes Leonie 
 
Ik heb net een scheet gelaten en hij stinkt 
 
 Hoi ik ben Fenne Jansen en ik heb net een 
tosti op    Doei 
 
IK WIL MEER SNOEP xx ROOS 
 
Het geluid van toneel is hard 
X Isa 
 
Het ruikt naar poep maar ik vind het leuk bij 
de ijvo 
Van Finn 
 

 

Mijnbeste vriendin heeft de zelfde nam maar 
ik ben KLEIN “huil””huil” 
 
De ijfo is ook woor de tweede keer leuk 
Kus Finn 
 
Ik zit onder de verf 
 
Hoi Kiara & Indah. Jullie hebben een bericht 
naar/voor mij gemaakt. Nu maak ik er 1 voor 
jullie. Echt ik kan niet zonder jullie  

You xxx Fenna. 
 
 

K3 ar the best 
 
Langer op blijen!!!! 
 
Hoi ik vindt de ijvo supper leuk met me klas 
Groetjes Yfke 
 
Hoi het is leuk op de yvo je kan snoep kopen 
en drinken je kan verven en timeren 
Gr izzie 
Hoi met Vera alles is goedkoop en leuk er ijn 
veel dingen te doen 
Vera 
 

 
 

Het was heel leuk! Ik heb voor de eerste 
keer zelf een hut gebouwd zonder ouders… 
Levy 
 
Danielle en gertjan jullie zijn de liefste xxx 
Aimee ♥ 
 
Hoi man en pap 
Omdat jullie dit jaar niet in de krant kunnen 
schrijfen, schijf ik iets. Ik hou van jullie en ik 
heb en hele leuke dag ik hoop dat jullie dat 
ook hebben. Goetje van jullie liefste kind 
Lynn ♥ 
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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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Hoi Marit! 
Dat is nou jammer, weer een IJvo jaar 
voorbij. Wij weten zeker dat je een super 
leuke en mooie hut hebt gebouwd, en het 
belangrijkste, super veel lol met je 
vriendinnen gehad. 
Heb je ook heel veel snoep gekocht??? 
Hopelijk kan je volgend jaar weer lekker 
gewoon IJvo vieren, met 5 fantastische 
dagen en dat we daarna met z’n allen naar 
jouw prachtige creaties komen kijken.  
En weet je wat nog leuker is? Volgend jaar 
komt je kleine zusje ook gezellig mee 
feesten! Wat een super jaar wordt dat dan. 
Nog veel plezier met je uitje deze vakantie 
en feest nog maar even lekker na. 
Oh ja, Anniek wou nog even zeggen dat ze 
je super lief vind! Hartelijke groetjes, 
Chris en Papa en Anniek 
 

 
 
Lieve Senna en Yara, 
Eindelijk kunnen jullie weer naar de IJVO! 
Geniet van alles en iedereen om jullie 
heen, en maak vooral heel veel plezier met 
al jullie vriendjes en vriendinnetjes! 
Dikke kus, Papa, Mama en Jayda 
 
Lieve Simon,  
Super gaaf dat jullie weer kunnen genieten 
bij de IJVO. Met je vrienden een hut 
bouwen en vol op genieten van alles!  
Love You x mama 
 
Lieve Isis, 
Dit jaar je 1e echte IJvo. Je kwam vandaag 
enthousiast en modderig terug, superleuk! 
Heel veel plezier vandaag met verven. 
Liefs, Papa en mama 

 

Lieve Maud,  
Wat leuk dat je dit jaar voor het eerst naar 
de IJVO mag. We zijn blij dat je zo genoten 
hebt van de eerste dag. Maak er op de 
tweede dag ook weer een feestje van met 
alle turnende tennissers! 
Xxxxxx papa, mama en Tom 
 
Naomi en Jesse, jullie genieten van de 
IJVO! Trots op jullie! Papa en mama en 
Dana 
Lieve Kiara, 
De 1e IJvo-dag alweer achter de rug. Wat 
heb je mooie dingen geknutseld! En lekker 
gezond...al die modder. Heel veel plezier 
met het verven van jullie regenbooghut. 
Liefs, 
Papa en mama 
 
Lieve Mick, 
Wat heb je genoten gisteren van de eerste 
IJVO dag! Maak er weer een mooie dag van! 
Dikke kus papa en mama 
 
Lieve Finn, 
Je allereerste IJVO! Heel veel plezier! 
Dikke knuffel van Tim, Chantal, Isa en Mick 
 
Lieve Denise en andere 
kanjers, 
Heel veel plezier, hou je 
schoenen wit en denk 
vooral aan KAAS! 
liefs, papa, mama en Raoul 
 
Lieve Boaz & Vigo,  
De eerste IJVO dag zit erop en wat hebben 
jullie genoten. Van het bouwen, de 
snoepkraam, het theater en natuurlijk de 
modder:-) Voor Vigo eindelijk jouw eerste 
IJVO waar jij zo lang naar uitgekeken hebt. 
En Boaz jouw tweede IJVO als ervaren 
timmerman. Vandaag is alweer jullie laatste 
IJVO dag. Dus extra genieten;-) 

Dikke kus ❤️ Papa & Mama 

 
Lieve Puck, 
Dit jaar weer heerlijk naar de IJVO. 
Eerste dag al veel gedaan.  
Geniet vandaag weer volop. 
Groetjes 
Mama en papa.  Xxx 
 
Lieve Boris, Je eerste keer op de IJVO! Wat 
gaaf dat je met je vrienden een hut hebt 
gebouwd. Geniet van alles lieverd!  
Love You x mama 

Lieve Frederique, Fijne dag en wat houden 
wij van jou en wij zijn trots op jou. Papa, 
mama, Maurice en Camiel 
 

 
 
Lieve Jesse en Maud, 
Veel plezier op de tweede ijvo-dag. 
Vandaag hopelijk minder bloedblaren en 
schaafwondjes. 
Maak er een leuke dag van! Staat de 
patatwagen er vandaag? :-) 
Groetjes van opa Lok en oma Anita, ook 
voor Sophie en Tom, die nog niet naar de 
ijvo mogen. 
 
Lieve Manouk, 
Wat heb je genoten van je allereerste 
IJVOdag!! Vandaag vast weer een hele 
leuke dag met je vriendinnen en hopelijk 
volgend jaar een hele week! Liefs mama, 
papa, Esmee en Lars 

 
 
Lieve Frederique en groep 3 Agnes, Veel 
plezier op de IJVO. Moeder Frederique 
 
Lieve Beril, Bedankt voor je mooie schilderij! 
Kusjes Veerle 
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Ik vond het leuk  
Groetjes Arda 
 
Ik heb een mop, twee ……. In een envelop!!! 
 
Het! Jammer dat de ijvo maar 2 dagen is  
wel super leuk dat het doorgaat dit jaar! Het 
is fantastisch hier! Grillige theater mag wel 
enger!  
Liefs Carmen 
 
Ik vond de ijvo heel leuk 
Groetjes sherlock holms 
 
Ik vind de ijvo super leuk! Heel leuk  
Emily 
 
Ik ben deon en knap 
 
Elloeh! De snoepjes zijn lekker!♥ het is 
super gezellig hier! Ik doe de groetjes aan 
mijn ouders & zussen Anita & Nuriq! 
Liefs Carmen♥ 
 

 
 
Haiii het is hier heel leuk maar er is wel heel 
veel modder, mijn schoenen zijn helemaal 
doorweekt lol. Hopelijk is het morgen minder 
maar ja en ik hoop dat het met de corona 
volgend jaar verminderd is want dan is het 
mijn laatste keer. Ik schrijf mijn naam niet 
maar mijn klas kan dit wel raden…kam 
 
Ik wil heel graag in de ijvo krant en ik heet 
duncan en ik ben heel knap 
 
Elloe jammer dat het maar 2 dagen is maar 
wel heel leuk! Zeker de knutseltent HiHi, 
hopelijk gaat het vogend jaar gewoon 5 
dagen door. 
Liefs Lynn HiHi 
 
De ijvo is (bijna) ne zoals 2 jaar geleden (dat 
vind ik)  
groetjes Lysanne van de brug groep 7 
 
hoi te gekke ijvo-er. Wist je dt de meiden 
van groep 7 van bassisschool de brug, tofste 
hut maken. 

Groetjes Eline en Lysanne. 
 
Hoi ik vind de ijvo leuk doei  
Kate 
 
Hoi lieve indah! Ik vind het super leuk 
voorral met jouw! I love you! Genieter nog 
maar van, knuffel 
Groetjes Kiara. 
Alles is top jammer dat het modderig is@ en 
we konden geen grote hut maken maar voor 
twee dagen is het oke! 
 
Hoi Kiara. Je bent de liefste BFF die ik ken 
Liefs Indah i love you 
 
Ik vont het super leuk leuk 
 groetjes van Yalin♥ 
 
in de krant schrijven is leuk  
xxx Anoniem 
 
hallo mama 
 
I             you 
 
Groetjes Berie 
 
Hoi Joep, Lisanne en ik vinden het weer 
heel leuk om op de ijvo te zijn. 
Groetjes Paul 
 
Een dikke kus vanaf de ijvo voor Jolie, Mika 
en Loa 
X Chantal 
 
Het is hier heel leuk! 
Ik heb dit gemist 
Groetjes Puk ♥ 
 
Ik wil kaas 
Jesper 
 
Het is hier heel leuk maar…… MODDERIG! 
Groetjes Fay!♥ 
 
Tom van het toneel je krijgt de groeten van 
Fos 
 
Jeoly is super leuk 
Doei Sofie 
 
Geke ijvo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
De ijvo is knettergek 
Yib 
 

Sofie is de beste vriendin ooit 
Groetjes jealey 
 
De ijvo is leuk maar het is vervelend dat het 
spookhuis weg is en heel vies is en we 
hebben nog 2 dag moar er zijn ook leuke 
dingen je bent met al je vrienden en nog van 
alles te doen 
Sofie 
Hai dit is de ijvo dit is heel leuk  
Bouwen verfen, knutselen 
Top Angel 
 

 
 
Frank zit bij de turnende teissers 
 
Dit zijn de leukst 2 dagen en het is super 
leuk Jade 
 
Hoi de ijvo is super leuk. Je kan er veel 
dingen doen. Ik heb vandaag heel veel leuke 
dingen gedaan. 
Groetjes Lara H 
 
Hoi het is hier super leuk ik heb vandaag 
super lueke dinge doen als je in ijselstijn 
woont en de laatste week vervilt kan je naar 
de ijvo het ligt bij een super grood gebiet 
wijlant en het is super leuk Aniek 
 
Hoi ijvo het is hier super leuk je kan er 
knutsellen Groetjes Romy vuur 
 
Hoi. Het is echt leuk. En omdat het corona is 
is het anders. Maar nog steeds super leuk 
 
Hoi! Emily, Evy, Noor, Lisa en Kate 
 
Hoi papa en mama 
Love jullie Xxx Emily. R 
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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 hele 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 natte dag van gisteren met plassen, modder en vieze schoenen gaan we vandaag verder met het drooglopen. Met behulp van de zon zal 
het snel gaan drogen en kan de klei gaan veranderen in gevaarlijke struikel randen. Ons advies is kijkuit, en let op.  
Veel plezier   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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 vandaag 
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: 
 

Berichtje van de kinderen uit de skatende 
softballers. 

 

We hebben weer een toffe IJVO gehad. 
Helaas maar twee dagen en door de 
bagger wilde het skeeten ook niet erg 

lukken. Maar het voordeel van twee dagen 
was dat de wijkleiding onze namen nog 

niet kende. Volgend jaar komen we weer 
gewoon een hele week. En het liefst 

zonder wijkleiding 
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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! 
 

Hoogspringende Honkballers! 2 Dagen 
YVO, nou ja! Een super YVO!!! Nog 
nooit zulke mooie hutjes in de wijk 
gehad. De beste bouwers zitten in onze 
wijk. Maar ook sport & spel en de quiz 
gingen super. Alle knderen van de 
Hoogspringende Honkballers bedankt 
voor de 2 super dagen! Volgend jaar 
zien we jullie hopelijk weer een hele 
week.  
 
Carla, Monique, Remco, Marissa, 
Marian, Melissa, Gilis, Mark, Suus, 
Kevin, Calvin, Fietje, Ilona, Mitchel van 
de Hoogspringende Honkballers 

 
 
Wist u dat u tegen betaling een een gezond modderbad 
kan halen bij de skatende softballers? 
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Een geslaagde eerste dag voor LEVI !  
 
Hee??? 
 
Hoi dit is de flessenpost! 
 
Ken je die mop van de apeltaart. 
Ja/nee 
 
Hoi, um het gaat goed zit onder de verf niet 
leuk kaasje  

 
Het is fantastisch hier op de ijvo maar de 
modder verpest het gr. Otje 
 
Lieve Jasper het gaat hier goed en het is 
hier heel leuk!  
Thomas 
 
Ik vind het super leuk op de ijvo 
Van Evi  
 
Verf is leuk! Jens en ijvo ook  
 
Hoi, papa mama en mats het is heel leuk 
van jasmijn bogaard 
 
De ijvo is superleuk met al mijn vrienden 
goeten aan mijn ouders  
Eva x  

Het is dag2 vn de ijvo en we gaan vandaag 
verven het is hier super leuk groetjes miek 
 
Het is hier super leuk marit 
 
Hoi, papa en mama de ijvo is geweldig ik 
heb het naar mij zin gr bibi 
 
Ik vindt het heel leuk op de ijvo groetjes van 
dylan 
 
De ijvo vind ik altijd heel leuk en gezellig 
groetjes julian 
 
Bo moest naar de EHBO ha  
 
Hallo 
 
Ik heet Kham 
 
Doei 
 
Mag ik meer kaas 
 

Ik wil ook kaas 
 
O hai ik heb dora gezien 
 
Mijn hut is de mooiste Tijl  
 
Ik vind het heel gezellig hier! Liefs jaynoah ♥          
 
Hoi dit is van chloë luna en yuna  
We zitten op de ijvo en dat is fijn yuna en 
chloë hadden al nijn  
 
Ken je die mop van de bleom?  
In het engels is hij nog flower  
 
Het is hier superleuk voor mijn eerste keer 
aaron 
 
Ken je die mop van de mummie? 
Ingewikkeld hé! 
 

Mn moeder zei schrijf wat leuks dus hoi 
Btw we hebben de beste wijklijders  
 
Hallo het is leuk lief vera 
 
Hoi we gaan nu naar het theater doei  
 
Onze hut is mooi groen blauw! 
 liefs bart 
 
METTE de ijvo is egt heel leuk met mijn 
vrienden huten bouwen 
 
Laat mij in de krant gr levi 
 
Hoi hoi, vandaag was de bouwinspectie 
geweest! En het was super leuk  
Groetjes mand 
 
L.O.L is leuk  
 
Hoi we gaan nu het grilig theater. Zin in ik 
zeg zo hoe het was tess ♥ 
 

 
 

 
Maar twee dagen vol pret! Leroy 
 
De ijvo is geweldig! Tot zo papa en mama 
ise steur xxxxx de 
hoogspringendehonkballers 
 
De ijvo is super leuk  
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Geniet ervan Fien en Cas succes bij de 
young ones 
 
De hut word mooi 
 
Wij zijn 3x op de ijvo nieuws geweest. 
Groetjes niklas en jesper 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wij zijn hier op de ijvo 
 
Hoi dylan evi en julian en gijs ik vond het 
leuk om met jullie een hut te bouwen  
Groetjes Jens 
 
Hoi lieve lezers, ik nu lekker zo’n heerlijk 
broodje te eten met Bibi Straks gaan wij 
ons geld pakken met Fenne en snoepjes 
kopen. Wij hebben een mooie hut gebouwd 
en geverfd. Ik vermaak heel erg op de ijvo. 
Alleen jammer dat de ijvo maar 2 dagen is 
en nu de laatste dag is maarja 
Groetjes Sophie : ( 
 
Enorme fan van Gina!!! 
Xxxx het snoepje van omloop west 
 
Hoi allerliefste papa & mama het is hier 
super leuk op de ijvo en ik zit helemaal 
onder de verf 
Xx Faylin 
 
Hoi met yuna en luna en chloë 
Doei 
 
Hoi allemaal het is hier fantastisch en leuk 
we hebben de leukste wijkleiding van de 
hele ijvo groetjes aan thuis 
Groetjes Chloë 
 
Hoi ik ben Luna het is hier heel leuk en we 
hebben de leukste… 
Wijkleiding gr Luna 
 
Hoi allemaal 
Jens 
 
Hoi ik wil in de krant mag dat? 
Ik ben Aarda Ipel 
 

Hoi met Isabella 
De ijvo te kort maar wel leuk 
Dooi!! 
 
Wat moet iemand doe die een bakkerijk 
begint?? 
Antwoord = aan de bak gaan 
 
Watermeloen kaas tosti ijs friet mmm 
 
Bedankt team skatende softballers jullie 
zijn de best 
Tammie en Alwin worden gemist 
Tot volgend jaar weer 
Cleolanda 
 
Hallo mama, papa en Suus 
Het is hier heel leuk we hebben een hele 
mooie hut 
Groetjes Annelot 

 
De hut van ons is dubbel 
 
 

Ijvo is super!  
Roy – Jason – Marit – Daan – Mart – 
Naomi – Amber 
 
Ijvo is super leuk 
Snoeptend is superleuk 
Groetjes levi 
 
 
 

 
Wij zijn Suus en Loïs 
Bedankt alle medewerkers en vrijwilligers 
dat de ijvo toch nog deels door kon gaan 
 
Hoi onze wijk is super leuk  
We hebben een leuke hut 
Groetjes Lara H 
 
Ik heb een leuke hut met al mijn vrienden 
Tobias Roof 
 
Badeenden zijn leuk: groetjes Robin 

 
Lieve papa en mama bedankt dat ik er ben 
I love you papa mama en roos 
Mees ♥ 
 
Ik vind het leuk dat de ijvo toch door is 
gegaan 
Groetjes Lotus 
 
We hebben een nationaal spijker museum 
Gr. Stijn, Wessel. Stefan, Guus en Sjoerd 
 
Het is super leuk en ik ben heel fies de 
laatste dag is het luikst 
Liefs Daniëlle 
 
De ijvo is super leuk en raat je het aan om 
nog een keer te doen  
Lievs Kaya 
 
 
Hey! Ik zit bij de gewichtheffend Golvers 
Ik doe de groeten aan mijn zussen Anita & 
Nuria & mijn lieve ouders 
Liefs Carmen 
 
Ik heb begrepen dat de bokser nog een 
blauw oog wil, dat kan hij krijgen met mijn 
hamer 
Boze Zoë Peele 
 
Voor de duidelijkheid de mevrouw aan de 
balie zei patat maar het is FRIET! 
 
Lieve AJ en Noraa 
Jullie doen het super! Love you 
Xxx mama en papa 
 
Het is leuk hier op de ijvo 
Ijvo is de beste 
Groetjes Jasper 
 
De ijvo is het leukste wat er is 
Levi 
 
De ijvo is heel leuk de hut is bijna klaar 
Groetjes Madelief 
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.  

 
 

 
 

 

Kijk ze gaan! De Gewichtheffende Golfers zijn van alle markten thuis! Rennen, klimmen en de 
stormbaan afsluiten met een snoekduik! Ontzettend snel gaan ze over de stormbaan heen. Zo 
snel dat de klonten modder rondvliegen. Ook bij de quiz laten ze zien dat ze niet alleen heel 
sportief zijn, maar ook nog ontzettend slim. De een na de andere vraag wordt goed beantwoord! 
Kortom, bij de Gewichtheffende Golfers zijn ze van alle markten thuis! 
 
 Lieve Gewichtheffende Golfers, wat hebben jullie prachtige hutten getimmerd, mooie watervilla's 
stonden al heel snel op de maandag. Dat kan natuurlijk niet anders met de vloerspijkers, 
plafondspijkers en muurspijkers! Op dinsdag hebben jullie de hutten mooi geverfd en hebben wij 
jullie sportieve kant te zien. Helaas zit de ijvo week er al weer op, maar gelukkig zien wij een deel 
volgend jaar weer terug! Groetjes van jullie wijkleiding 

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… 
 

 Harold en Peter heel goed vloertjes kunnen leggen... hoop ik… 
 De wijkleiding van de skatende softballers Tammie en Alwin heel erg 

missen! 
 Jolanda, wijkleiding skatende softballers, niet kan fietsen zonder zijwieltjes 

op het grind? 
 Pim van de skatende softballers een Sjaak Afhaak is? Maar er vandaag 

gelukkig weer is. 
 Jolanda een nieuwe roeping heeft gevonden in de fietsenstalling? 

 

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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Tosti’s zijn helig hiero een kpt goedkoop 
ijsjes waren 0,50 c 
 
Lieve kas jammer dat je er niet meer bij bent 
g sam 
 
Hoi   
Doei ♥ 

Hallo de limo is zoet! 
 
Ik hou van bink doei♥ 
 
Ik heb een tosti op en een pannenkoek ;)  
Robijn 
 
Het was superleuk hier!  
Lotte  
 
Hoi met jorn de ijfo ik vindt het de leukste 
vakantie ooit  
 
Deze ijvo dagen waren supper leuk ik wil 
niet naar huis  x10000……. 
Groetjes lysanne 
 
Het was hier heel gezelig tot volgend jaar 
 
Hoi mam ik heb het super leuk groetjes 
wessel 
 
Hallo mensjes hebben jullie het ook zo 
leuk?? De ijvo is de leukste vakantie weel 
van de wereld tot volgend jaar, eline  
 
De limo is veel te zoet 
 
Ik doe de groetjes aan mijn broertje en 
hutgenoten  
Stijn  
 
Hoi mama  
Het is super leuk op de ijvo ik wil hier nooit 
meer weg  
Mirthe  
 
Vandaag heb ik lekkr patat gegeten!  

De ijvo is supper♥ 
 
Hallo! Het is hier echt super leuk! Super 
jammer dat het maar 2 dagen is   
Groetjes lotte ♥ 
 
Ik hoop dat de ijvo volgend jaar normaal 
door kan gaan ik wil heel graag in de krant 
komen 
Liefs derin 
Lieve mama ik heb het heel gezelig op de 
ijvo  
Gr. Stefan  
 
Jamer de laste dag van de ijvo maar ja  
Groetjes bob (gewichtheffende golfers) 
 
Hoi het is super leuk vandaag hutten verven 
en eten lekker snoepen gister hut bouwen 
zo leuk hier  
Groetjes lisa  
 

Ik ben gewoon stoer ☺ 

 
Broodje kebap  
 
 Kaastosti is super lekker hier IJVO 
 
Hi papa & mama, ik hou heel veel van julie 
ook van linde & silke  
Lusjes benthe 
 
Onze hut is al af we hebben gevergd we 
mochten vandaag 1 gratis frietje en 1 gratis 
ijsje het is wel jammer dat het al de laaste 
dag is  
Gr leatl  
 
Ik ben stoer en cool  
Muis 
 
Bij de gewichtheffende golfers ze hut rechts, 
leg daar een euro neer coolste gast ooit  
 

 
  
Ik ben hier op de ijvo en het is hier fantastich  
Liefs, norah 
 

Poep poep!!! 
Liefs noor  
 
Heel erg bedankt ijvo het was super!!! 
Liefs lucy  
 
Dave pieneman is blottt 
 
Ijvo was leuk!♥ 
 
Hoi papa en mama het is hier heel leuk ik 
vind het stom dat het maar 2 dagen is het 
zal leuker vinden als het 1 week was  
Liefs mart  
 
De ijvo is echt geweldig! Groetjes berilyum 
 
Leuk op de ijvo  
 

 
 
Lieve kinderen van de ijvo  
Vinden jullie het ook zo leuk hier ik wel. Het 
is wel jammer dat het maar 2 dagen in maar 
ik ben wel blij dat het door kon gaan  
Groetjes sena 
 
Hey ik vond de ijvo super leuk ondanks het 
maar 2 dagen waren. Groetjes carice ♥ 
 
Jmmer dat dit ons laaste ijvo jaar is. We 
hebben het heel leuk gehad 
Groetjes maike en jenna 
 
Jammer genoeg is het de laaste keer liefs 
julia 
 
Ik vond het grilig theater leuk en een beetje 
eng, eindconclucie tess 
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Dinsdag, 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 
ook 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 kom je overal tegen. Ze 
schrijven een stukje in de krant. Je ziet ze bij de handarbeid tent 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. Late we hopen dat we volgend jaar 
weer een normale ijvo kunnen organiseren. Morgen, woensdag is voor de vrijwilligers een 
om bouwdag zodat donderdag en vrijdag de nieuwe ijvo kinderen het terrein in beslag 
kunnen nemen.  
 
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 woensdagochtend 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.  
 

Lieve  basketballende boogschieters 
 
Wat hebben we een fantastische IJVO 2-daagse 
gehad. Jullie hebben de allermooiste wijk  van de 
hele ijvo gemaakt met super mooie 
ZELFGEMAAKTE! hutten. Op dinsdag hebben 
jullie ze schitterend versierd met verf en 
helemaal klaar gemaakt voor de bouwinspectie.  
Wij zijn super trots op de beste wijk van de ijvo 
want wat waren wij goed hè bij de quiz en sport 
& spel. 
 
Wij hebben genoten van deze korte maar mega-
vette-ijvo-week en we hebben nu al zin in 
volgend jaar. Lieve groeten van alle wijkleiding 
tot volgend jaar! 

 
 

Sport en spel 
 
Wat een fantastische dagen hebben we beleefd op de ijvolypics! 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! 
 

mailto:krant@ijvo.nl
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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/

