
 

 

IJVO’s OlymPers 
 

 

Ha kinderen! 
 

Wat een geweldige dag was het vandaag?! 
We hadden eerst een prachtige 

openingsceremonie van de IJVOlympics, 
waarbij alle sporters en de IJVOlympische 
vlam werden gepresenteerd door Beppie 

Ben-Er-Bij. Klara Knol en haar paard Ankie 
waren er. En natuurlijk de 

synchroonzwemmers Rolly en Polly. Wat 
zagen zij er mooi uit! Ook Billy de Bokser was 
aanwezig. Hij helemaal voor de prijzen, want 
hij heeft nog nooit iets gewonnen. Misschien 

op deze IJVOlympische spelen wel? 
 

Maar wat gebeurde er nou? Wie waren die 2 
duistere types die de IJVOlymische vlam 

hebben gedoofd? En hoe krijgen we de vlam 
weer aan? 

 
 

Tot morgen! 
Beppie Ben-Er-Bij 

 
 
 
 
 

 

55ste jaargang – donderdag 26 augustus 2021 
Redactie: André, Dick, Petra, Finette, Karen, Erik en Leontien 
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Morgen niet vergeten: 

 Geef geen lakens, vloerbedekking, 
parasol, plastic e.d. mee aan de 
kinderen! 

 DIP: Drinken, Insmeren, Petjes. 

 Regenkleding en laarzen of stevige 
dichte schoenen 

 Verfkwasten en blikjes 

 Geef uw kind dinsdag voldoende extra 
kleding mee, een ongelukje zit in een klein 
hoekje.  

 Er zijn kinderen die zonder brood naar de 
IJVO komen, het is de bedoeling dat er op 
alle dagen zelf voor de lunch wordt 
gezorgd. Neem dit dus van thuis mee!  

 

 
Wat wordt het weer? 
Weersvoorspelling vrijdag: 
Sportief weer! 

  

 
EHBO Donderdag 
Wat zijn wij blij om als EHBO ook weer 
aanwezig te zijn op de IJVO. Afgelopen twee 
jaar hebben we thuis maar pleisters zitten 
plakken en splinters verwijderd. Dit jaar 
zitten we weer klaar voor de kinderen. Maar 
wat blijkt… de hutjes zijn niet gebouwd door 
de ouders. Het lijkt wel alsof de hutjes veel 
veiliger zijn, want we hebben om 11:30 uur 
pas 23 EHBO’tjes gehad. Normaal veel en 
veel meer… Gelukkig nog geen wespen 
gezien. 
 
Tussenstand: 
15x pleister 
10x verwondingen door spijker 
2x pallet op lichaamsdeel 
1x splinter 
1x op vinger geslagen 
6x kneuzing 
3x gevallen 
1x schaafwond 
 
Misschien moeten we op zoek naar een 
nieuwe hobby. We twijfelen of we een 
misschien een schoenenpoets dienst 
moeten beginnen voor de ouders. De ouders 
kwamen allemaal bij ons langslopen. Eerst 
waren het witte schoenen, maar wij zagen 
alleen nog maar bruine. Als er nog andere 
suggesties zijn, horen wij het graag. 
Wel hebben we nog een tip voor ouders… 
een extra veilig zooltje in de schoen/laarzen. 
Dat helpt tegen spijkers in de voeten. Verder 
als kinderen laarzen aan doen, is het 
raadzaam om lange sokken te dragen, die 
boven de rand van de laarzen uitkomt. En 
een extra paar sokken is ook niet verkeerd 
 
Groeten van de EHBO’ers 
 

Hey kids,  
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! 
Xoxoxo Pien and Gina 

 
Het IJVO Lied (naar: De Zilvervloot)  
  
Zeg heb je het al gehoord van de IJVO dit jaar 
We gaan weer een stadje bouwen  
En iederéén timmert een hut in elkaar  
En loopt er met hout te sjouwen  
  
Het is toch zo zijn een IJVO-er te zijn 
Je maakt de week wel vol, met spanning 
en met lol  
Daar bij de IJVO beleef je wat  
  
Daar bij de IJVO, de IJVO, vakantie sta-
a-a-a-a-d  
Daar bij de IJVO, de IJVO, vakantie stad  
  
Wat is er aan de hand met de IJVO dit 
jaar  
We gaan er een feest van maken  
We zijn voor de 55e keer bij elkaar  
En dat schreeuwen we van de daken  
  
Het is toch zo zijn een IJVO-er te zijn  
Je maakt de week wel vol, met spanning 
en met lol  
Daar bij de IJVO beleef je wat  
  
Daar bij de IJVO, de IJVO, vakantie sta-
a-a-a-a-d  
Daar bij de IJVO, de IJVO, vakantie stad 

!! BELANGRIJK !! De feestavond op 
vrijdag 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.  
 
Dit jaar is er ook een speciale 
kinderloterij! Op de IJVO-kaart staat 
rechtsonder een nummer. Dit is het 
lotnummer voor de speciale 
kinderloterij.  
 
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: 
Cef  Göktürk   
Sam  Bohre 

Liz Noorlander 
 

De jarigen van woensdag:  
Hidde   Septer 

Milan Saes 
Fenne  Jaspers  

Hanna  van Riessen  
Bente  van der  Ven 

 

Hartelijk gefeliciteerd allemaal!! 
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Hoi ik ben Olivia ik ben 7 jaar 
 
De ijvo is leuk  
 
Ik vint het hil gezellig 
 
Lieve papa en mama ik vint het hil leuk hier 
Xx anne 
 
Ik mis jullie  
 

 
Dit is de hut van Tim en zijn vrienden. Tim 
had een hele bouwtekening gemaakt van 
zijn hut. Hier is het resultaat en ze zijn er 
super blij mee. 
 
Fakka groep 8a, dit word nu ons laaste 
schooljaar met zijn alles! 
Word gezellig! 
Tess,Sue en Liv! ♥ 
 
Het is hier leukk 
 
Hoi papa en mama  
Het is hier super leuk!  
Dikke knuffel 
Jodi en Fenne ♥♥ 
 
Hoi ik heb l een plank op mijn hooft 
gekregen maar het is super leuk hier 
 
Liefe Romy van Yara  
 
Nu al de hut af! jééé!!! 
Nu nog spookjes maken!  

Groetjes Nienke ☺ 

 
Fabiënne ♥ Stan 
 

Fakka ik ben Liv en ik ben cool! Ook al is de 
ijvo tweedagen het is nog steeds fantastisch 
hier!! 
Xxxx Fakka Liv  
 
 
Fakka kiddo’s van 8B! (de minstreel) 
Zin in nieuwe schooljaar en onthou! Altijd 
herres met 8b! van Sue  
 
Geef curry!! 
 
Hamkaas tosti met currysaus 
 
Lieve wijkleiding bedankt voor de hulp bij het 
bouwen van de hut 
Groetjes Tess uit de handballende 
hardlopers 
 

 
 
Het is oke 
 
Het is leuk maar er is geen curry bij de tosti 
 
Geef ons curry bij de tosti 
 
Ik vind het super leuk op de ijvo  
Gr, Femke 
 
Het is hier fantastisch 
 
Martijn ♥ Tess 
 
Hallo papa en mama lievs Rosalie♥ 
 
Bedankt voor de leuke slushpuppy’s Sara!!! 
Groetjes: Jolijn, Tessa en Sofie 
 
 

Ik vin het hier heeeel leuk op de ijvo ik zou 
hier wel een maand op willen wonen 
 
Het is hier super leuk samen met de klas 
 
Ik doe de groetjes aan mama 
 
Lekker weertje hé 
 
Ijvo is het leukste 
 
Hoi! ik ben Floor en ik ben heel blij dat ik 
weer gewoon naar de ijvo kan komen. Vorig 
jaar met de thuisblijvo vond ik het zo 
ongezellig. Maar nu is het weer lang leve de 
ijvo  
 
Het is super leuk met de klas ga jullie 
missen 
Sophie  
 
De zwemmende zeilers is de allerleukste 
wijk! 
 
Op en touw loopen en kunsje doen 
Fiene 
 
Het is mijn laatste jaar hier en het is hier 
geweldig. Mijn vader is voor het eerst 
vrijwilliger. 
Groetjes aan Thijmen, Pepijn, mama, papa. 
Liefs Jasmijn  
 
Hallo iedereen, het is leuk maar het gaat 
heel slecht met onze hut (omze hut is 
bagger) 
Esmee 
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De Olympische Spelen 
 

De Olympische Spelen is een van de grootste en mooiste sporttoernooien van de wereld. Meer dan tienduizend sporters uit de hele wereld doen 
eraan mee. Duizenden fans komen de sporters aanmoedigen. Je kunt niet zomaar meedoen aan de Spelen. Sporters zijn jarenlang bezig met 
trainen, het behalen van limieten en het voldoen aan kwalificaties. De Olympische Zomerspelen worden iedere vier jaar gehouden. Er zijn 
Zomerspelen en Winterspelen. De Olympische Winterspelen worden ook elke vier jaar gehouden. Om de twee jaar is het dus een Olympisch jaar. 

 

De Olympische vlag 
       

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Olympische medailles 
Wie eerste wordt krijgt een gouden medaille. Wie tweede wordt krijgt zilver. 
Nummer drie krijgt brons. Tijdens de Spelen in Londen in 1908 werden 
medailles voor het eerst uitgedeeld. De nummers één tot en met acht krijgen 
ook nog eens een Olympisch Certificaat. Dit wordt ook wel het Olympisch 
diploma genoemd. Het Olympisch diploma betekent dat je bij de beste acht 
van de wereld van jouw sport hoort. Je krijgt dan financiële steun om je sport 
te blijven beoefenen.   
 
De medailles in Tokyo van 2021 gemaakt zijn van gerecycled materiaal. Er 
is in Japan een speciale inzamelingsactie gehouden waarbij ruim tienduizend 
mobieltjes zijn ingezameld. Want wist je dat er in je mobieltje een stukje 
goud, zilver en brons verstopt zit? Iedere oude smartphone levert 0,048 gram 
goud, 0,26 gram zilver en 12 gram koper op. Het duurde dus 4 jaar voordat 
er genoeg goud, zilver en brons was voor de medailles in Tokyo.  

 

Mascottes  
Al zo’n vijftig jaar is er tijdens de Spelen een speciale mascotte. Een mascotte 
staat symbool voor het land waar de Spelen gehouden worden. Elke Olympische 
Spelen heeft dus een eigen nieuwe mascotte. Mascottes kunnen de sporters 
oppeppen, of geluk brengen. Soms zijn er meerdere mascottes tegelijk, zoals in 
PyeonChang. Vaak zeggen de mascottes iets over het land waar de Olympische 
Spelen  gehouden worden. Soohorang (de witte tijger, die symbool staat voor 
vertrouwen, kracht en bescherming) en Bandabi (de Aziatische zwarte beer, die 
symbool staat voor doorzettingsvermogen en moed). 
 

Ook jij kunt meedoen 
In 2010 zijn voor het eerst de Jeugd Olympisch Spelen gehouden. In Singapore. Ongeveer 3600 talenten tussen de 15 en 18 jaar deden mee. Dit 
vindt om de 4 jaar plaats. En er zijn Winter- en Zomerspelen. Ook is er om de twee jaar een Europees Jeugd Olympisch Festival. Zodat talenten al 
vroeg kunnen leren en veel kunnen oefenen om later deel te nemen aan de Olympische Spelen. De volgende Jeugd Olympische Spelen vinden 
plaats in Dakar in Senegal, in oktober en november.   

De oude Olympische Spelen 
 

Wanneer zijn de Olympische Spelen begonnen? Er is een 
heel oud Grieks verhaal dat gaat over Herakles. De oude 
Grieken geloofden dat er ooit een volk leefde, van hele 
sterke en moedige helden. Dit heet de Griekse mythologie en 
is het geheel van Oud-Griekse mythen en sagen. Dit zijn 
verhalen over goden, halfgoden en het contact tussen goden 
en mensen. Zeus was volgens de Grieken de koning van dat 
godenvolk: de oppergod. Hij heerste vanaf de berg Olympus. 
Herakles was volgens het verhaal de zoon van Zeus. Hij was 
een Griekse held en halfgod, en werd beroemd om de 12 
moeilijke werken die hij uitvoerde in opdracht van de koning. 
Hij vocht bijvoorbeeld met een leeuw en een stier en ving 
een beer. Herakles was een echte held, die door de 
combinatie van enorme kracht en een flinke dosis slimheid 
machtige daden kon verrichten. Deze Herakles zou de eerste 
Spelen georganiseerd hebben.  

 

Pierre de Coubertin bedacht in 1914 de 
Olympische vlag. De vijf ringen laten zien 
dat de vijf werelddelen, en dus alle atleten, 
met elkaar verbonden zijn. De kleuren zijn 
gekozen, omdat ten minste een van deze 
kleuren in de vlaggen van alle landen zit. De 
achtergrond is wit, want wit is de kleur van 

de vrede. 
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De Olympische Spelen – Quiz 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oplossingen; vraag 1: waar ; vraag 2: A ; vraag 3: C ; vraag 4: C ;  vraag 5: B ; vraag 6: A ; vraag 7: B ; vraag 8: A ; vraag 9: waar ; vraag 10: niet waar  

1. De Olympische Spelen zijn begonnen als een religieuze 
ceremonie     waar / niet waar 
 

2. Wat is de betekenis van de Olympische ringen 
A. Ze staan voor de vijf werelddelen 
B. Ze staan voor de verschillende sporten 
C. Als je deze kleuren mengt kun je alle kleuren krijgen 
 

3. De jongste atleet uit de geschiedenis was een 
A. 18-jarige Belg 
B. 12-jarige Zweed 
C. 10-jarige Griek 
 

4. De oudste atleet uit de geschiedenis was een  
A. 68-jarige Zweed 
B. 40-jarige Rus 
C. 72-jarige Zweed 
 

5.  Wanneer was de eerste Olympische uitzending op de televisie 
A. 1940 
B. 1936 

C. 1918 

6. Wanneer vinden de Zomer- en Winterspelen plaats? 
A. De Zomerspelen vallen altijd in een schrikkeljaar de 
Winterspelen in twee jaar daarna 
B. De Winterspelen vallen altijd in een schrikkeljaar de 
Zomerspelen in twee jaar daarna 
C. De Zomer- en Winterspelen vallen altijd in een schrikkeljaar  
 

7. Zijn de medailles van echt goud? 
A. De medailles zijn van puur goud 
B. De medailles zijn van zilver met een dun laagje goud 
C. De medailles zijn van zilver en worden goudkleurig geverfd 
 

8. De Olympische Spelen werden geannuleerd in 
A. 1916, 1940 en 1944 
B. 1940 en 1944 
C. 1916 
 

9. In het oude Griekenland werd kleding niet toegestaan tijdens de 
Olympische Spelen    waar / niet waar  
 

10. De Olympische fakkel wordt aangestoken omdat het koud is 

tijdens Winterspelen   waar / niet waar  

Olympische Spelen IJVO 2021 
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Papa en mama 
Ik vind het heel leuk op de ijvo 
Ik zit met Bram, Damin, Gijs, Thijs, Niek 
Groetes Isa 
 
 
 
We hebbe twee hutte en het is heel leuk 
Nikki 
 
Ik vint het erg luek hier 
Mij mama werkt in snoepjestent 
Saar 
 

 
 
Ik hou van papa en mama 
Kyra 
 
Lieve papa en mama 
Ik vind het leuk 
Van Ties 
 
Ik vind het heel leuk bij de ijvo 
Het is hier gezellig met al mijn 
vriendinnetjes 
Kusjes Lenthe 
 
Het is heel gezelig en leuk 
Elise 
 
Het is heel erg leuk  
Groetjes Dean 

We hebben gratis slushpuppy gekregen en 
hij is heel lekker.  

 
Het is hier leuk 
Groetjes Owen en Cas 
 
Het is hier leuk 
Groetjes Robyn 
Wij vinden het erg leuk op de ijvo 
Yaël & Sumera 
 
Wij zijn verliefd op elkaar 
Finn & Sumera 
 
Ik ben verliefd op Finn, al 4 jaar! 
Sumera  
 
Hallo mensen die de krant lezen! Wij zijn 
Lisa en Veerle! We vinden het heel jammer 
dat het maar 2 dagen duurt maar we 
hebben het heel erg naar ons zin! 
Liefs ons! 
 

Lieve klasgenoten (Torenuil 7B) 
We wensen je nog veel plezier op de ijvo! 
Liefs Floor, Tess en Yarah 
 
EHBO Netyy is de liefste!!! 
Hallo iedereen, onze hut is bagger(letterlijk!!) 
het is hier wel leuk 
Francis 
 
Hallo mensjes, het is super leuk maar er is 
wel veel chaos. 
Doeg doeg!! Lynn 
 
 
Wij zijn hier op de ijvo en het is hier 
fantastiesch. 
De youngones! 

 
 
Hoi hoi kom langs bij de modderhut bij de 

verspringende veldrijders 
 

Roos en Yvonne zijn lief & cool 
Groetjes Suus en Loise 

 
Het is hier leuk want ik ben hier met Linsey 

en Sofie en Keyan, Alex en nog meer 
vrienden. Ik en mijn klas: Linsey, Jolijn, Iris, 

Dustin, maartje, Luca. 
Groetjes Alisa 

 
Hoi hoi dit was mij eerste keer op de ijvo en 

het was super leuk 
 

Hoi het is super leuk op de ijvo  
Love you Ties 
Groetjes Suus 

 
Heei eivo je bent e leukste liefste te 

groetjes Quinien 
 

So naar de coole gang het is hier echt leuk 
wel jammer dat het de laaste x is  

 
De ijvo is kapot grappig en de hut is vet 

cool groetjes: mebem 6a 
 

De coole gang is cooler dan julie 
Fleur  

 
Het is zoo leuk ik zou wel altijd bij de ijvo 

willen zijn van keano 
 

Onze hut is erg mooi alleen ik was er niet 
mee eens dat er een vlag kwam groetjes 

Thijs.vh  
 

Lieve mama…. 
Bedankt dat ik in de ivoo maag  

Groetjes Lotus ♥♥♥ 
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Modder op de IJVO 
 

WARNING  
PAS OP VOOR GLADHEID!! 

 
 
Het is deze week glad op het IJVO terrein! Door alle regen van afgelopen weekend ligt er aardig wat modder, trek dus stevige laarzen of schoenen 
aan en loop voorzichtig.  
 

Wist je dat? 
Varkens modder nodig hebben om af te koelen.  
Varkens kunnen niet net zoals wij zweten, om dus af te koelen hebben varkens een modderbad nodig. Eerst voelen ze met hun neus of er een 
fijne kuil ligt, als ze die hebben gevonden ploffen de varkens lekker in de modder om af te koelen.  

 
Recept voor de perfecte modder.  
Wat heb je nodig: 
 

1. Een bak of een emmer  
2. Iets om mee te roeren zoals een kinderschep 
3. Water 
4. Zand  

 
Aan de slag 

Als je alle benodigdheden heb verzameld kun je aan de slag. Pak je emmer erbij en vul deze 
met een laagje zand. Voeg hier steeds in kleine beetjes water aan toe en blijf tussendoor goed 
roeren, zodat het water goed mengt met het zand. Als je modder de dikte is die jij wilt hebben, 
stop je met het toevoegen van water en kun je lekker met je modder gaan kliederen. 

TIP: Vergeet na afloop niet je handen en je spullen schoon te maken. 

 

Modder op het IJVO terrein 
Kinderen trekken een vies gezicht. Wat is dat voor spul je wordt er vies van, het blijft plakken, het 
stinkt en het ruikt zuur, Als het droogt wordt het stof en je krijgt er dan droge handen van. Vroeger 
werden er huizen mee afgewerkt. In warme landen gebeurt dit nog steeds alleen wordt dat gedaan 
met leem. Maar op het IJVO terrein is dit een mengsel van klei en water.  

 

 

mailto:krant@ijvo.nl


 
  

 

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

Jaargang 55 – IJVO’s OlymPers – Algemene pagina 

 
 
IJVO en Corona 
 
Een uitdaging. Een echte uitdaging mag je wel zeggen. Natuurlijk is het elk IJVO jaar geen gemakkelijke opdracht om de week te 
organiseren. Zelfs niet na 55 jaar. Het draaiboek wordt steeds opnieuw beoordeeld. Wat moet er aangepast worden? Nieuwe ideeën 
worden uitgewerkt en aandachtspunten uit de evaluatie worden nog een keer beoordeeld. De maatschappij verandert, dus ook de 
IJVO. Achter schermen wordt alles geregeld, van bestelling tot aan vergunningen. Van thema tot aan de inschrijving. Te veel om 
allemaal op te noemen. 
 
Maar het wordt pas echt spannend als pas heel kort voor de week pas kan worden besloten of het door kan gaan! Dat is ongekend en 
zeer hectisch. Is alles goed afgewogen? Is overal aan gedacht? Hebben we juiste oplossingen? Zijn 1500 kinderen niet te veel? Oké, 
dan doen we toch 2 keer 750. Klinkt simpel maar dat was het zeker niet. Want er moet dan nog veel meer worden aangepast.  
 
Vorig jaar voor het eerst een digitale IJVO. De thuisblijvo. Toen al werd duidelijk hoe flexibel en creatief de organisatie is. Met veel 
inzet en energie werd dat mogelijk gemaakt. Alles in verwachting dat 2021 een normale IJVO wel weer mogelijk zou zijn. Hoe anders 
blijkt dat in werkelijkheid. Pas 3 weken voor de IJVO kon de knoop worden doorgehakt. Na veelvuldig overleg binnen het bestuur, met 
de wijk en tenthoofden, met gemeente en met leveranciers. Een enorme opgave om tot het juiste besluit te komen. Risico’s af te 
wegen, het maatschappelijk belang. Maar zoals Maud, bestuurslid, het verwoordt …. de kinderen staan op 1. Voor hen is het na een 
jaar digitaal onderwijs van het grootste belang om een onbezorgde IJVO te kunnen meemaken. Even lekker in de buitenlucht met 
elkaar feest vieren. 
 
Is dat gelukt? Volgens de ouders, de kinderen en de leiding zeker. Het is anders, dat is waar. Maar het echte IJVO-gevoel is er nog 
steeds. Wat minder hamer geluid. Maar we kunnen hutten bouwen. We kunnen schilderen. We kunnen snoepjes kopen. We kunnen 
heerlijk genieten op ons vertrouwde terrein met vlaggen en tenten. 
 
En wat is de IJVO toch gelukkig met alle medewerking, begrip en aangeboden ondersteuning. Leveranciers denken mee en zorgen 
dat de risico’s minimaal zijn. Kan het toch niet doorgaan dan zijn ze bereid om alleen de echte kosten in rekening te brengen of zelfs 
kwijt te schelden. De gemeente is zelfs op hun vakantieadres nog bereikbaar voor afstemming en advies. En dan de vrijwilligers. Alle 
lof. Een IJVO gaat om de kinderen maar de vrijwilligers halen ook hun energie uit de dag afsluiting en het samen zingen. Dat gaat 
helaas dit jaar niet. Iets waar het bestuur dus enorm trots op is dat iedereen er nog steeds staat voor de IJVO. Voor de kinderen dus.  
 
Met een tevreden gevoel en een grote lach staat het bestuur te staren over het terrein. Na een jaar vergaderen via Zoom is dit wel de 
ultieme beloning. Alle geïnvesteerde tijd in het bedenken van oplossingen is het nu allemaal waard. Zelfs de 5 uur durende vergadering 
om het definitieve besluit te nemen. Unaniem zelfs. Alles is door de aanvankelijke verschillende opvattingen besproken en 
meegewogen. Alle gemaakte afwegingen als kan het wel, moeten we het wel door laten gaan, is het financieel haalbaar. Het valt 
allemaal op zijn plek. Ja het kan wordt nu bewezen. En de kracht van de organisatie is daardoor zichtbaar. Alle ervaringen en meningen 
worden meegenomen in de voorbereiding.  
 
Tijdens het interview schalt de muziek over het terrein. De hutten krijgen vorm. Voor de jongste kinderen staat er een casco klaar om 
afgemaakt te worden. Voor de midden en oudste wijken ligt er genoeg hout om zelf een hut te bouwen. Zonder hulp van de ouders. 
Die kunnen dit jaar niet meehelpen in verband met de maatregelen. Daar is alle begrip voor. Ook de ouders denken en helpen mee.  
 
Nu genieten van deze week. En alvast een denken aan volgend jaar. Kunnen we dan misschien weer alles zoals we gewend waren? 
Is een ouderavond weer mogelijk? Kunnen we de financiën weer op peil krijgen? En wat zou het super zijn als we dan ook weer kunnen 
uitpakken met een jubileum. 
 

 
 

 

mailto:krant@ijvo.nl


 
 

 
  

 

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

Jaargang 55 – IJVO’s OlymPers – Nieuws van de thuisblijvers 

Wat een fantastische dagen hebben Sjoerd 
en Leonie achter de rug. 
Dank aan alle vrijwilligers! 
Wij wensen alle vrienden en vriendinnen die 
op donderdag en vrijdag naar de IJvo 
mogen komen heel veel plezier! 
 
Lieve Stijn, 
Wat heerlijk om te zien dat je zoveel plezier 
beleeft aan de IJVO! Maak er een feestje 
van, we zijn apetrots op jou! 
Liefs van papa en mama 
 

 
 
Lieve Luuk en Sanne Verkerk, 
Heel veel plezier op de IJVO. Maak er een 
feestje van!  
Groetjes Bjurn, Linda, Maud en Tom 
 
Lieve Lucie,  
Het is jouw eerste keer op de IJVO! Super 
veel plezier met al je vriendinnen en 
vrienden in de hut. Geniet van alles lieverd!   
Love You x mama 
 
Lieve Isa,  
Je allerlaatste IJVO! Ga enorm genieten van 
deze 2 dagen! Heel veel plezier! Dikke kus 
papa en mama 
 
Lieve Féline en klasgenootjes van de Brug 
groep 4, 
Heel veel plezier en gezelligheid tijdens jullie 
allereerst IJVO! 
Veel liefs, Mama, Papa en Zoë Peele 
 
Lieve FLOOR, 
Geniet van de IJVO 2-daagse met  
al je vrienden van De Torenuil 7b! 
Dikke kus, papa, mama, Roos & Yasmin 
 
 

Lieve Jerold en Nikki, 
Wij wensen jullie heel veel lol en plezier 
deze laatste IJVO,  samen met jullie 
vrienden van groep 8 (De Pijler). Geniet 
ervan. 
Liefs van De papa's, mama's en broertjes 
 
Een berichtje voor de hoogspringende 
honkballers en alle vrijwilligers, wat gaaf dat 
de IJVO 2021 door is gegaan, ook bij 
kiss&go is het voor ouders even genieten 
om een glimp van de huttenbouw te zien en 
het echte IJVO gevoel te beleven! Jullie zijn 
toppers!! 
Enne Ilse: love you, xxx mama 
 
 
Lieve Jill w heel veel plezier met je 
vriendinnen in de hut en bij de ijvo.  
Kusjes mama en papa 
 
Lieve Nina, Veel plezier op jouw eerste 
IJVO. Liefs, Papa, mama, Evi & Sieb ♥ 
 
Lieve Teun, gelukkig is er dit jaar weer ijvo! 
Wat een feest met die super vrijwilligers. 
Veel plezier allemaal. 
Liefs, Nienke. 
 
Lieve Luca en Robbin. Veel plezier op de 
ijvo!!! 
Xxx papa en mama en Hero natuurlijk!! 
 

 
 
Lieve Morris! Eindelijk kan je naar de ijvo,je 
hebt er lang opgewacht. Heel veel plezier 
met je maatjes Tessa, Jaimy en de rest. 
-x- papa en mama en Owen. 
 
 

 
 
Het begon heel spannend, zonder hulp van 
mama in een casco hut?  
Maar na 1 dag was het gebeurd. Positief 
getest op het IJVO virus (niet 
wetenschappelijk bewezen).  

Waarom mogen we niet een week?😂 

Lieve Mikai, veel plezier en een mooie 
gezellige 2e dag met je klasgenootjes.  
Liefs mama en papa 

Zonder ouders een hutje bouwen dat is voor 
veel kinderen even wennen maar eigenlijk 
gaat dat heel goed en kunnen de kinderen 
dit verrassend goed zelf. Daarnaast helpen  
de wijkleidingen graag een handje mee. Ook 
de mannen van de spullenbazen lopen rond 
om hier en daar de hutten te controleren op 
stevigheid en veiligheid maar ook om te 
helpen met bijvoorbeeld het plaatsen van 
het dak. 
 

 

mailto:krant@ijvo.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.istockphoto.com/illustrations/funny-olympics&psig=AOvVaw1esaRzO4EpqPwrNGafc8yb&ust=1630053055345000&source=images&cd=vfe&ved=0CAcQjRxqFwoTCMDUoYmjzvICFQAAAAAdAAAAABAF


 
  

 

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

Jaargang 55 – IJVO’s OlymPers – Algemene pagina 

 

 

 
 
 

Vind de weg door het Olympisch 
vuur. Begin bij de vlam en eindig in 
het stadion. 
 

Verbind alle letters en maak de 
Olympische cirkels af 
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LOVE DOCTORS 
De Love Doctors zijn nog niet op het IJVO terrein gezien. Zij zijn elders druk 
met de Coronabestrijding: testen en prikken. Maar aangezien zij langzaamaan 
de pensioenleeftijd naderen, hebben zij afgelopen jaar drie opvolgers 
gevonden. Drie talentvolle jongemannen (Derk, Teun en Loek) zijn als co-
assistent aan de lange en loodzware opleiding tot Love Doctor begonnen. De 
IJVO genen zitten in hun bloed, ze krijgen regelmatig hun flesje (H. 0.0) en de 
laatste week van de schoolvakantie is met een oneindige herhaling in hun 
agenda geblokt. Kortom, de liefde op de IJVO is gegarandeerd. 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Handenarbeid tent 
Donderdagochtend een stevige wind blaast over het terrein. Maar ook in de 
handenarbeid tent. Vanwege alle maatregelen is de tent helemaal open. Kan het 
lekker door waaien. Af en toe iets te veel maar gelukkig zijn we hard aan de slag om 
alles klaar te zetten en voorbeeldjes te maken. Zo komen de kinderen en moet alles 
klaar zijn.  
 

Elke dag is het weer een groot feest. De kinderen zijn vrolijk. En wij dus ook. En zit er 
een sip gezichtje bij dan dollen we net zolang tot dat er een glimlach verschijnt. Je 
kunt merken aan de kinderen dat ze de vorig jaar de IJVO hebben gemist. Thuis 
knutselen is toch anders. Heel veel minder gezellig. Als vrijwilligers hebben we het 
ook enorm gemist. We kunnen, en zijn , op de IJVO ook een beetje kind zijn.  
 

Wat we wel missen dit jaar is nog wat extra leiding. Het gaat net maar een paar extra 
zou super zijn. Ook wordt de klei gemist. Voor de duidelijkheid … in de tent. Buiten de 
tent is iets te veel klei. 
 

Nog iets belangrijks om te melden was de vraag ter afsluiting. Jazeker!! Ook morgen 
zij n we nog de hele dag open. Voorgaande jaren waren we altijd dicht op de vrijdag. 
Maar dit jaar mogen we openblijven. Dus iedereen is ook morgen nog welkom bij de 

handenarbeid. Tot dan! 

 

Naast de zelf meegebrachte boterhammen en koekjes. Is het natuurlijk ontzettend leuk èn lekker om nog even wat te kopen in het 
kindercafé. Hieronder even een overzicht van de prijsjes zodat de kinderen niet al te veel geld meekrijgen. 
 

Prijzenlijst Kindercafé 
 Pannenkoek   €0.50 
 Broodje knakworst  €0.80 
 Tosti   €0.80 
 2 kleine snoepjes  €0.05  
 1 groot snoepje  €0.05 
 Kan en klaar zakje snoep €0.50 
 Zakje chips  €0.50 
 Bekertje frisdrank  €0.30 
 Mars, twix, m&m, snickers €0.70 
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Hallo super coole Worstelende Waterpoloërs! 
Super leuk dat jullie bij ons in de wijk zitten! 
We gaan er een te gekke  2 dagen van maken. 
Hutten timmeren verven knutselen bij de knutseltent, en een kijkje nemen bij het grillen theater! 
En natuurlijk lekkere snoepjes kopen bij het kindercafé.  
 
Heel veel plezier deze week wij hebben er zin in!!! 
 
Groetjes , 
Wijkhoofden  & leiding van de worstelende waterpoloërs 

 

Hallo sportieve schermende 
synchroonzwemmers! 
Hebben jullie ook zo’n zin in deze twee 
fantastische dagen? Wij wel! Al zijn het 
maar 2 dagen: wij gaan natuurlijk dubbel 
genieten van het timmeren, schilderen en 
alle sportieve activiteiten. Doen jullie 
weer mee? Wij zorgen dan dat we er 2 
topdagen van gaan maken! 
 
Groeten van Cornel, Joop en de andere 

wijkleiding.  

Beste Nienke, 
Dankjewel dat ik jou mag helpen deze ijvo week.   
Na ca. 18 jaar alleen jouw stem gehoord te hebben terwijl 
ik in en voor de wijk bezig was. Nu achter en met de stem 
van de ijvo aan het werk. Moeiteloos alle tongbrekende 
namen opnoemen van de wijken die zich moeten 
verzamelen,  tot adequaat en vooral op tijd omroepen, wie 
er zich bij de info balie moet melden. Het respect is alleen 
maar groter geworden. Zie met plezier de laatste dagen 
van deze bijzondere ijvo tegemoet. Dankjewel voor deze 
mooie ijvo week.  
 

Groetjes Eric 

Eindstand EHBO afgelopen woensdag 
 

 

De krant 
Uiteraard kan je ook dit jaar weer stukjes voor in de 
krant schrijven. De kraam waar pen en papier ligt is 
verhuisd, we staan nu voor de grote rood/witte tent 
vlakbij de spullenbaas. Daar kan je dus alleen of samen 
met een vriendje/vriendinnetje iets schrijven en als je 
klaar bent mag je het briefje in de grote groene fles 
stoppen. Wij zorgen er dan voor dat het stukje in de 
krant komt. 
 
Papa’s, mama’s, broertjes en zusjes thuis kunnen ook 
een stukje schrijven voor in de krant, het stukje kan je 

mailen naar krant@ijvo.nl 

Wijklied zeilende zwemmers  
De zeilende zwemmers  
Zijn weer in t land  
Winnen de olympics 
Dus ga nu maar aan de kant 
Zeilen, racen, zwemmen  
We maken graag n plons  
Allemaal van links naar rechts,  
Dat goud dat is van ons 
Naar links…. 
Naar rechts…. 

Nog n keer…. 
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Overig nieuws: 
 

De weg vinden op het terrein 
Voor de jongste wijken is het vaak in het 
begin erg spannend, vele kinderen komen 
voor het eerst naar de ijvo en hebben geen 
idee hoe en wat je er precies allemaal kan 
doen. Om de kinderen een beetje een idee 
te geven van wat je allemaal kunt doen en 
waar bijv. het kindercafé, de krant, de wc 
etc. te vinden is. Worden er op de eerste 
ijvo dag altijd rondleidingen gegeven met 
de hele wijk. Hierna kunnen de kinderen 
vol zelfvertrouwen over het terrein rennen 
en met plezier alles doen! 
 

 
 

Zelf broodjes bakken  
Naast de meegebrachte boterhammen van 
thuis kan elk kind ook een keer zelf een 
broodje bakken en wie wilt dat nu niet?! 
Ze krijgen dan deeg op een stok en mogen 
een plekje bij de bbq zoeken. Geduldig 
zitten en regelmatig de stok blijven draaien 
totdat de witte deegbal een mooi bruin 
kleurtje krijgt. Er lopen vrijwilligers rond om 
mee te kijken of het broodje niet te zwart 
wordt. Als na al dat lange wachten het 
broodje dan klaar is kan je hem laten vullen 
met    suiker en daarna:  Smullen maar 
 

 

Wist je dat…. 

 Wist je dat Dorie het 
paardenmeisje is van de ijvo??!! 

 Wijkleiding Bart al vroeg kindjes 
verdrietig maakte door te zeggen 
dat ze kaarten voor 
maandag/dinsdag hadden… 
RAAARRR 

 Mond-op-mond mag niet, mond- 
op-mondreclame mag wel. 

 Victor van het bestuur de nieuwe 
hondenoppasser is? 
 

 
 

Groot nieuws bij de IJVO-krant. 
Na intensieve onderhandelingen 
mogen we het nu bekend maken. 
Eindelijk. Dick heeft voor 5 jaar 
bijgetekend. Daar zijn we ongelofelijk 
blij mee. Zonder zijn enorme inzet, 
zonnige humeur en de bereidheid om 
ons elke keer te ondersteunen als we 
het druk hebben zouden we het niet 
redden. Er is nog 1 probleempje, zijn 
vrouw weet het nog niet. Nu nog 
iemand vinden die het haar gaat 
vertellen. Mocht iemand deze taak op 
zich willen nemen dan horen we dat 
graag. Uiteraard is een kleine 
vergoeding bespreekbaar. 

 

Blijven trainen is de mentaliteit. De 
Coach 

 
Ik ga deze hele IJVO vernietigen. 
Groetjes, Bep-Ben-Erbij 
p.s. Dus jullie hoeven morgen niet 
meer te komen…. 
 
Helpen jullie zoeken naar een 
oplossing lieve kinderen? Ik ben zo 
verdrietig. Ze hebben me gedoofd. 
Het gedoofde Olympische vuur 
 
Voor André, Heb je nog wat anders 
dan koekjes? Groetjes van mij, altijd 
op tijd. 

 

Fotorapportage Sport & Spel 
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Donderdag morgen! 
De loper is uitgelegd, de kinderen kunnen weer naar de wijk om een hutje te bouwen.  
veel kinderen vinden het leuk om toch het hutje zelf te bouwen. Ondanks het gemiezer en  
lichte regen gaan ze gewoon door. !met timmeren. En ze klagen ook niet over de kou,  
de leiding heeft daar iets meer last van. Gelukkig komt de zon er ook weer bij, wat het  
gelijk weer prettiger maakt op het terrein. Er zijn kinderen die thuis al een schilderij  
gemaakt hebben om deze aan de hut te monteren. In de loop van de ochted stromen  
ook de kinderstukjes weer binnen bij de krant. Bij het kindercafe staat ook weer een  
rij; ja de ijvo komt weer tot leven.  Uw reporter. 
 

  
 

Gratis limonade drinken op de IJVO! 
 
De kinderen op de ijvo kunnen de hele dag door, 
gratis limonade halen. Dit kunnen ze doen bij het 
kindercafé. Er staat een limonade automaat voor het 
kindercafé. Ze hoeven dus niet naar binnen en in de 
rij te staan. Ze houden hun beker onder de kraan, 
drukken 1 keer op de knop, en de limonade komt 
automatisch in hun bekertje. Hoe luxe is dat!! 

 

Slush puppy op de IJVOI!! 
 

Op de ijvo terrein staat voor het kindercafé een slush 
puppy kraam. Hier kunnen de kinderen slush puppy 
halen. De eerste is gratis, daarna kost het 50 eurocent. 
Er staat hier de hele dag een rij voor de kraam. Dus 

kinderen kom het proeven en geniet hier van. 

 
 
 
 
Nieuwe leiding! 
 
Je gaat als kind naar de IJVO, van af groep 3.  
Je hebt de tijd van je leven en kijkt hier een  
jaar naar uit. En op een gegeven moment  
zit je in groep 8 en kom je tot de conclusie  
dat het je laatste jaar is. Je mag geen hutjes  
meer bouwen, geen snoepjes meer kopen in  
het kindercafé. Niet naar de crea tent.  
Wat nu?? En opeens weet je het, ik word  
ook vrijwilliger.  
 
Eerst zit je nog in de oudste wijk en nu 7 jaar later belangrijk voor het maken van 
de krant.  Net zoals vele voor jou ben je nu nog steeds bij IJVO. Eens IJVO altijd 

IJVO. 
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