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Elke dag hetzelfde ritueel. Opstaan, schrijven, muffe muffins eten, 
thee drinken en weer naar bed. Het leven van Bazir kan soms 

eentonig zijn. Maar niet dit jaar! Dit jaar staan tijdens de IJVO, de 
zon, de maan en de sterren in een lijn. En dan kan er van alles 

gebeuren.  
 

Bazir's avonturenboek verandert... in een heus IJVOnturenboek. 
Zijn hulpje Gommie probeert het nog onder controle te houden, 

maar de plotselinge verschijning van de magische pen brengt niet 
alleen plezier met zich mee! Want Bazir kan nogal boos worden 

als hij niet voldoende thee drinkt. En een boze schrijver zorgt voor 
enge verhalen. Verhalen die je engste nachtmerrie zal 

overstijgen. Blijft het bij een boos versje of een gruwelijk rijmpje? 
Misschien stroomt de IJVO wel vol met duistere figuren uit 

magische verhalen?  
 

Wie de pen in handen heeft krijgt de kans om de IJVO te redden, 
of te vernietigen?  

 
Tot morgen! 

Krant 
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Wijklied trollende trollen  
 
Can’t stop the the feeling – Justin Timberlake 

 
MAG IK BIJ DE IJVO ZIJN ? 
NATUURLIJK, HET ZIT IN JULLIE, 
HET ZIT IN ONS ALLEMAAL 
DAT DENK IK NIET ALLEEN, IK VOEL HET 

 
Ik kan het voelen, onder mijn huid 
Ik ben een tollende trol en daarmee uit 
Ik heb mijn pukkel en ook mijn pruik,  
die doe ik af als ik weer in mijn hutje duik  

 
Ik heb mijn spijkers in mijn broekzak 
En mijn hamer slaat op hol 
Mijn kwast staat al te wachten in de verf 

 
OEH… 
 
Ik weet de snoeptent al te vinden 
Bij toneel heb ik echt lol 
De IJVO-loop die houden wij wel vol 

 
Op de IJVO zijn we een trol 
En we tollen de hele week vol! 
Want niks is ons te dol 
Ik kan het voelen 
Op de IJVOOOOOO 
 
 
 
 
 

We zijn begonnen  
Maandagochtend 8.50 uur rennen de eerste kinderen het terrein op, richting de hutjes. Een half uur later hebben alle 1550 kinderen hun 
plek gevonden op het terrein en wordt er aan de eerste hutten getimmerd en gespijkerd. De eerste bankje worden gemaakt en afgehaald 
bij Spullenbazen.  

 

Wist je dat in het avonturenbos 
wel meer dan 60.000 

verschillende soorten bomen 
staan  

Wist je dat bomen zich 
aanpassen aan het seizoen en 

je dit kunt zien aan de kleur 
van de bladeren  

Wist je dat de puntmutsen van 
de hossende heksen te klein 

zijn voor de wijkleiding   

Wees	blij	dat	je	een	kabouter	band	
- De	IJVO	toneel	band		

	

	

	
	

- Ouders	de	hutnummer	
opgeven	i.p.v.	de	wijknaam,	
waar	hun	kind	is	
		

- De	informatiebalie	er	dit	jaar	
zo	lekker	uitziet,	dat	iedereen	
onze	snoepjes	wil	kopen		
																				

							 	

	
WIST JE DAT 
(informatiebalie) 

Wist je dat de oudste boom op 
aarde wel 5000 jaar oud is   

  
Jarig vandaag Iris 

 
Gido 
Davis 
Joris 
Enzo 
Matiz 
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IJVO 2022  
 
Maandagochtend, strak blauwe 
hemel, een leeg terrein, de 
spanning voelbaar. En dan is het 
half tien. De IJVO poort gaat 
weer open voor de 1e echte IJVO 
dag na 2 corona-edities. Alle 
1550 kinderen kunnen weer een 
week gaan timmeren. De ruim 
400 vrijwilligers staan bij de 
diverse wijken de kinderen op te 
wachten. De ouders van de 
jongste en midden-wijken mogen 
van hun kinderen bij de 
wijkborden afscheid nemen en 
gaan dan zelf hun hutjes bouwen. 
Bij de jongste wijken staan al 
verschillende hutjes klaar voor de 
allerkleinste die nog niet 
zelfstandig een hutje in elkaar 
kunnen timmeren. Laten we er 
met zijn allen weer een 
geweldige week van maken. 
Waar iedereen de komende 
winter met plezier op terug kan 
kijken.  
Geniet, timmer, schilder maar 
maak vooral veel plezier! 

 
IJVO voorbereiding. 
 
De IJVO is weer begonnen voor 
de kinderen. Het is maandag en 
alle hutjes staan weer. Hier zijn 
een heleboel vrijwilligers een 
heel jaar mee bezig geweest. Met 
als hoogte punt, de week voor de 
IJVO week, de opbouw van het 
terrein. Een heel jaar vergaderen 
door het bestuur, allerlei moeilijke 
beslissingen nemen (om daar 
later weer op terug komen).  
 
Overleggen met het gemeente 
bestuur, nieuwe plannen 
bedenken, sponsoren werven en 
de huidige te behouden. (Zonder 

sponsoren geen IJVO, dus hulde 
aan alle sponsoren, groot of 
klein)  De opbouw begint op 
maandag voor de IJVO met het 
uitzetten van de wijken. Op 
dinsdag het leggen van de 
vloerdelen waar later de tenten 
op komen te staan, dit is een 
zwaar klusje dat met het warme 
weer van de afgelopen dagen er 
niet lichter op wordt. Op 
woensdag wordt begonnen met 
het houtvervoer. Er moeten 
26000 pallets naar het IJVO 
terrein gebracht worden. Op 
donderdag worden de laatste 
pallets vervoerd. Op donderdag 
morgen worden de tenten 
opgezet, dit is, zeker met de 
huidige weersomstandigheden, 
een zwaar klusje. Als de tenten 
staan wordt er begonnen met het 
inrichten van de tenten en het 
aankleden van het terrein.  
 
De wijkborden worden geplaatst, 
er wordt een plekje bij alle wijken 
gecreëerd zodat de kinderen 
gezellig samen kunnen lunchen 
of zomaar kunnen kletsen met de 
vrijwilligers. Alle tenten worden 
ingericht. De BBQ plaats wordt 
aangelegd, zand en 
blusmiddelen er bij geplaatst. Het 
hele weekeinde komen er 
leveranciers hun spullen 
brengen.  

Verf, spijkers, limonade, snoep 
en dergelijk. Of terwijl, er is een 
heleboel werk verzet de 
afgelopen jaar, met als 
hoogtepunt de afgelopen week. 
HULDE voor alle vrijwilligers die 
hier aan hebben bijgedragen. 
Dankzij deze mensen staat er 
weer een prachtige IJVO. 
 
EHBO zondag 
 
Ook dit jaar is de EHBO weer 
aanwezig, voor de kleine 
verdriet-jes, maar ook als er iets 
meer aan de hand is. Het hele 
weekeinde zijn ze tijdens de 
opbouw ook aanwezig geweest, 
voor als bij de vrijwilligers een 
calamiteitje voor kwam. Uit de 
onderstaande foto blijkt dat dat 
niet zo was en dat de 
voorbereiding veilig is verlopen. 
Nu maar hopen dat het de rest 
van de week ook zo rustig blijft. 
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We gaan avonturen! 
 
Melodie: “Ik ga zwemmen” van Mart 
Hoogkamer 
 
Hé jongens 
Hé meisjes 
We gaan het doen! 
In het avonturenbos (Toffe tovenaars) 
Ben jij een toffe tovenaar 
Je staat daar op je hutje 
Bouwt en bent nog lang niet klaar 
Je bent niet weg te krijgen, je bent altijd 
reuze blij 
De IJVO is een feestje en wij zijn van de 
partij. 
 
refrein 
We gaan feesten 
Hier op de IJVO 
Echte Avonturen 
Maken we mee zo 
We gaan feesten 
Hier op de IJVO 
Het is hier cool yo 
Echt een dolle boel bro 
 
In het avonturenbos (Blije 
Boskabouters) 
Gaan alle Boskabouters los 
Wij zijn wat klein van stuk, 
En wij zijn alle dagen druk, 
Lachen, gieren brullen, ja want o wat 
zijn we blij 
Het is hier op de IJVO weer een feest 
voor jou en mij 
 
refrein 
We gaan feesten 
Hier op de IJVO 
Echte Avonturen 
Maken we mee zo 
We gaan feesten 
Hier op de IJVO 
Het is hier cool yo 
Echt een dolle boel bro 
 
In het avonturenbos (Dappere draken) 
Doen ook de draken dapper mee 
Vol vuur wordt er gebouwd 
En elke draak werkt hier voor twee 
Wij zijn groot stoer en sterk, dus pas 
maar op voor onze wijk 
Met een hamer op de IJVO voel ik mij 
ontzettend rijk 
 
 
 

refrein 
We gaan feesten 
Hier op de IJVO 
Echte Avonturen 
Maken we mee zo 
We gaan feesten 
Hier op de IJVO 
Het is hier cool yo 
Echt een dolle boel bro 
 
In het avonturenbos (dolle dwaallichten) 
Zijn wij als dwaallichten zo dol 
We zweven door het woud 
Altijd wel in voor grap en grol 
We lokken jullie mee, diep in het grote 
donkere bos 
Naar een mooie open plek en daar 
gaan we helemaal los! 
 
refrein 
We gaan feesten 
Hier op de IJVO 
Echte Avonturen 
Maken we mee zo 
We gaan feesten 
Hier op de IJVO 
Het is hier cool yo 
Echt een dolle boel bro 
 
In het avonturenbos (wilde waterelfjes) 
Fladdert een wilde waterelf 
We vliegen hier door onze wijk en 
bouwen doen we zelf 
We zijn hier met zijn allen voor een 
spetterende tijd 
Wij elfjes zorgen samen voor een hoop 
gezelligheid 
 
Eventuele Rap: CARLA 
Ijvo is wat we lusten 
'T Vuur is niet te blussen 
We komen op de fiets 
Met pap en mam die gaan ook klussen 
Ik heb anders mijn diploma 
Ik zeg het je niet zomaar 
Het is pompen en verzuipen 
Heel warm of veel regen 
Zoek me als een hutjes zoeker op je 
Ijvo scooter 
Een complimentje voor bestuur, je 
vader en je moeder 
Ook de wijk is heel erg gaaf en je laat 
ons zo genieten 
Duikbril op en we duiken in het diepe 
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Lieve Isis en Kiara, 
 
Heel veel plezier dit jaar in IJvo's 
Avonturenbos. Dat wordt vast een 
mooie hut (timmeren maar … 
voorzichtig) en vooral veel plezier met 
jullie vriendinnen!  
 
Liefs, 
Buck en Ilja 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
LIEVE FLOOR, 
 
Geniet van je állerlaatste IJVO! 
Héél veel plezier met je  
vrienden van 8b De Torenuil! 
Dikke kus, Roos, Yasmin, papa & 
mama 
   
Groetjes, 
Iriz Stilting 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Lieve Lynn en Sem 
 
Yes!! Het is zover!! De hele week 
mogen jullie weer super veel plezier 
maken op de IJVO. Geniet lieverds! – 
 
xxx- papa en mama 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Lieve Stan & Tess, 
 
Yes jullie mogen weer naar de IJVO! 
Wat hebben jullie er zin in. Geniet 
ervan!  
 
Dikke knuffel papa en mama 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Lieve Mick © 
 
Je laatste IJVO, veel plezier. 
 
Liefs Karlieneke en Hennie 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hé Joris, 
 
Gefeliciteerd! 7 jaar! 
 
Liefs van Casper 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Lieve Aimée, Mathis en Julie. 
 
Dit jaar eindelijk voor jullie allemaal 
IJVO!! Wij wensen jullie een hele toffe 
week.  
 
xxx papa en mama 
 

 
Lieve Norah 
 
Wij hopen dat de eerste IJVO-
dag net zo leuk was als de 
IJVO-camping van 2014 J  
 
Warme en zonnige groetjes 
van papa, mama en Sophie 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Lieve Leanne en Emily 
 
Heel veel plezier op jullie 
eerste IJVO.  
 
Dikke kus, Marloes, Dekkja en 
Mano © 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Lieve June en Dean 
 
Heel veel plezier op de IJVO 
dit jaar. Voor jou June alweer 
de laatste keer. Geniet ervan!! 
 
-x- papa, mama en Sue 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Wessel en Tess 
 
Heel veel plezier op de IJVO!  
 
Dikke knuffel Mike & Lisette 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Lieve Gido!! 
 
Van harte gefeliciteerd met je 
verjaardag. 
 
xxx je tante 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Liza (groep 3a v.d. Ark),  
 
heb een geweldige tijd met je 
vriendjes en vriendinnetjes op je 1e 
IJVO! 
 
xxx papa en mama 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Heel veel plezier op je laatste IJVO 
 
Papa + mama 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Liz, 
 
Heel veel plezier op je eerste 
“echte” IJVO. 
 
Papa + mama 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
 

 
Hoi Dean en de rest van de groep, 
 
Heel veel plezier op deze IJVO 
week. Geniet er maar van deze 
laatste keer. 
 
xxx Oma 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Lieve Beachboys, 
 
Geniet van jullie laatste IJVO met 
elkaar! 
 
Liefs, Karlieneke 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Lieve Joël, Jay, Freek en Dean, 
 
Veel plezier bij jullie laatste IJVO. 
Maak het episch bij de eenhoorns! 
 
Liefs, Walter, Diana en Levi 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Lieve Isis, 
 
Héél veel plezier op je laatste 
IJVO. 
 
Dikke kus, papa & mama 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Lieve Roos, 
 
Voor nu dan echt de laatste keer! 
We verwachten een hoop klei-
werkjes & versierde cupcakes. 
Geniet ervan!  
Kus, papa, mama & Noor 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Lieve kids van de Ark, 
 
Verspreid over 2 wijken wens ik 
jullie toch een super IJVO toe 
Geniet ervan & veel plezier met 
elkaar. 
 
IJVO-HUG, Gillian 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Lieve Jaro, Gido, Nola, 
 
Eindelijk weer IJVO!! Gido ook 
jarig, heeel veel plezier op deze 
bijzondere verjaardag. 
 
Dikke kus, papa en mama 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Lieve Joël en Jerez, 
 
Geniet van jullie IJVO week! 
xxx mama en Jules 
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Even kennismaken met ……. Carla Zwezerijnen. 
 

Elk jaar weer is er een grote groep vrijwilligers die een hele week zorgen dat 
de kinderen een fantastisch feest kunnen beleven. En 1 daarvan is Carla. Al 
24 jaar betrokken bij de IJVO. Dit jaar weer als wijkhoofd bij de oudste wijken. 
De leukste en gezelligste wijk natuurlijk; de Vrolijke Vuurvogels. Ze was zelf 
betrokken bij het bedenken van de namen en gelukkig is de opgegeven 
voorkeur voor de wijknaam ook gehonoreerd. Net zoals het lukt om elk jaar 
met de wijkleiding een team te bouwen. Zoals al in het begin genoemd, 
iedereen zet zich toch belangeloos een hele week in voor de kinderen. Echte 
toppers. De perfecte sfeer en met elkaar ervoor zorgen dat alles soepel 
verloopt. De blijdschap van de kinderen zorgt er zeker voor dat ik voorlopig 
nog niet stop. Zolang er vrijwilligers zijn en er een top bestuur is gaan we 
door. Blijf ervan genieten is de boodschap aan bestuur, leiding en kinderen. 
Zonder deze 3 eenheid is er geen IJVO mogelijk. Verbeteringen kan ze dan 
ook niet echt verzinnen. Nou ja, 1 wens is er wel. Een airco zou niet verkeerd 
zijn. Voor de rest is de IJVO over 10 jaar nog steeds hetzelfde. Andere 
activiteiten zijn nog niet echt voorhanden. Daarvoor is het ook een te grote 
groep kinderen. En de laatste grote aanpassing, de pasjes, was en is echt 
een top idee. Scannen en klaar.  

 
Carla is duidelijk een denker. Ze wil de goede antwoorden geven en er dus ook goed over nadenken. Een goede 
eigenschap voor een wijkhoofd. Ze droomt dan ook niet over de IJVO.  Maar denkt wel stiekem over een overstap, 
naar de herberg. Pas als de wijk niet meer leuk is om te doen voegt ze er snel aan toe. Maar hopelijk is mijn 
favoriete bestuurslid dan nog als penningmeester erbij ...Ronald. Ze beseft daarna dat ze eigenlijk als favo 
Marjolein wil noemen. Een harde werkster, die niet altijd zichtbaar, heel veel werk verzet. En ach, het maakt niet 
uit wie er penningmeester is. Als er maar voor de consumptiebonnen wordt gezorgd. En als tip; een paar extra 
zou wel mooi zijn.  
 
Carla’s blik dwaalt even af. Ze denkt terug, vertelt ze, aan een moment wat niet specifiek de bonnen betreft maar, 
er wel iets mee te maken heeft. Wat is het? Een moment van spijt? Ondoordachte actie? Een leermoment? Met 
wat aandringen geeft ze toe het dat ze ooit op de zondag voor de IJVO het iets te laat heeft gemaakt. Vanaf het 
terrein toch gezwicht om thuis met een paar “collega’s” nog een afzakkertje te nemen. Conclusie: 1 te veel en 
zeker 2 uurtjes te lang. Begin je de week net even met wat minder energie.    
 
Buiten de afbouw, je bent moe en de week is afgelopen, alleen maar goede herinneringen. De herberg als unieke 
plek. De maandag ochtend als de kinderen voor het eerst door de poort het veld opstormen. Blijft echt een 
indrukwekkend moment. Een nog steeds gekoesterde ervaring als co wijkhoofd bij Rob. Het jaar met de 
bijzondere en warme teamspirit. Toch fijn dat hij dat aandurfde zegt ze met een glimlach.  
 

Lieve Djaron, Nick, Dean, Dave, 
Bart & ? 
 
Veel plezier bij de Mystieke 
Magiërs. Maak er een mooie hut 
& laatste IJVO van. 
Kus, mama Gillian 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve Teun en Faas 💙 
 
Eindelijk weer een echte IJVO 
van 5 dagen. Wat fijn! 
We wensen jullie heel veel 
plezier, geniet van al het lekkers 
in het kindercafé, want daar 
kijken jullie het meest naar uit. 
 
Heel veel liefs,Papa en mama 

Het nieuws 
 
Al het nieuws lees je natuurlijk in de enige echte 
en IJVO krant. 
 
Meer info nodig, extra nieuws, meer foto’s of zelfs 
bewegende beelden: 

IJVO Online – www.ijvo.nl – email  
 

Of Facebook: IJVO Journaal 
 

Bijdrage voor in de krant: mail naar 
krant@ijvo.nl 
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het is hier super leuk  
groetjes Robbin 
 
lieve vader en moeder ik vind 
het heel leuk hier de begeleiding 
is heel leuk 
 
ik hou heel erg van julia en ik 
heb het heel leuk 
-xxx Lara – 
 
ik ben cool 
-xxx ???- 
 
Lilly, 
Ik heb vk met Kay. ik ken hem 
pas een dag. hij is zo schattig 
©!! 
 
© hoi © 
Ik ben bibi en het is nu al leuk op 
de ijvo gr Bibi, Noortje 
 
Lieve Gido gefeliciteerd met je 
verjaardag maak er een leuke 
dag van  
je nicht Veerle 
 
hoi ik ben Sophee 
ik heb het heel leuk en ik hou 
heel erg van noodles 
 
i love u B 
 
heel erg jammer 
dat dit al weer mijn laatste ijvo is! 
Liefs, Carmen © 
 
Waar is het spookhuis?! 
-xx- ’t is wel leuk heur 
 
Was je eerste IJVO leuk Nola 
Liefs Veerle 
 
Waar is het spookhuis?! 
Ik mis het L 
Is het weg omdat kleine kinderen 
die het te eng vinden? 
Ik hoorde dat iemand een 
hartaanval had? 
 
Mien krush is hier ook 
Hij is knap 
 
ik hou heel erg van mieren eten 
gelukkig kan dat hier! © 
 

Sem, we hebben je stukje niet 
geplaatst. Probeer het morgen 
nog eens. 
 
Denise 
Sushi 
 
Lieve papa en mama  
het is heel leuk hier maar onze 
hut is nog lang niet af! J  
 
het is hier heel leuk 
 
Lieve papa en mama het is leuk 
hier!! maar onze hut is nog lang 
niet af 
Liefs Lynn 
 
het is geweldig op de ijvo 
groeten olivia ©x© 
 
het meidengroepje van de 
Agnesschool is de best!! 
Saar, Noor, Lynn, Fred, Dem, 
June, Isa 
 
Groetjes aan Anita 
Liefs Carmen 
 
Er is een super lekkere jongen 
hier 
 
De eerste dag hier. Super leuk! 
Om de hut zelf te maken is 
moeilijk maar het komt altijd 
goed! J 
Groetjes Jada! 
 
Heel erg leuk 
Mijn chrus is hier ook en ik vint 
hem egt heel leu 
 
Ik ben hier voor de laatste keer 
jamer, maar ik heb er weer zin in 
Lysanne J 
 
Hallo mensjes, 
Dit is onze laatste keer ijvo. We 
vonden het de afgelopen jaren 
echt super leuk! Dank jullie wel 
daarvoor!  
Groetjes Lotte, Guusje, Eline en 
Lysanne 
 
hoi lieve ruben 
heb je het hier naar je zin 
groetjes je zus Lysanne 
 

Iedereen die naar de 
middelbare gaat. Veel 
succes ©© 
 
Hoi lieve Fedde,  
Ik hoop dat je de eerste dag 
van de IJvo leuk vond en 
een mooie hut hebt 
gemaakt! Doei! 
Groetjes Nova © 
 
Normaal schrijft iedereen 
altijd saaie berichten Maar 
dit is mijn laatste jaar dus ik 
doe dat lekker NIET ik ben 
niet saai dus ik schrijf in 
morse maar ik ben dat 
alfabet vergeten… 
Mag ik in de krant AUB 
 
Demi en Owen 
Hebbe een een gulden uit 
19.9 gevonden! :0 
 
De groeten aan Owen en 
Demi! 
 
Hey Puckje! 
Heb jij een leuke ijvo? 
xxx Tess 
 
Dewi – ijsberg 
 
Lieve mama 
Ik vindt het heel leuk dat je 
vrijwilliger bent en ik hou van 
je! 
© xxx Suus 
 
Het is alweer de laatste keer 
ijvo!! L 
Het is echt super gezellig, 
leuk en met de hut bouwen 
gaat het ook al wat beter.  
Doei!! 
Linsey, Merel en Elise J 
 
Het is super leuk hier!! 
Jammer dat het de laatste 
keer is L 
Groetjes Jason 
 
Lotus, Floortje, Nienke, 
Fien, Tijl & Emma jullie zijn 
de beste klussers groetjes 
van de leukste Tollende Trol 
(Marsha) 
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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 
 
 

 
 
 

 

WIJKLIED HOSSENDE 
HEKSEN 
 
Melodie: Hupsakee - kinderen 
voor kinderen. 
 
We hebben de H, de E, de K, de 
S, de E, de N, HEEEEEE 
H E K S H E K S 
 
Hos en feest maar met ons mee, 
Dwerg, trol of goede fee 
Stamp op de grond en klap maar 
mee, 
Hos je, hos je, met ons mee 
Ga omhoog en naar beneden, 
Doe de polonaise mee 
De IJVO is echt vet oké, 
Vlieg maar op mijn bezem mee 
 
In het bos, zie je ons heel vaak, 
Waar we feesten met trol of 
draak 
Dus beleef de avonturen mee, 
Wij gaan voorop - dus doe maar 
mee 
1-2 Pak je hoed 
3-4 Staat je goed! 
5-6 Bezem klaar? 
7-8 Vliegen maar! 
 
Hos en feest maar met ons mee, 
Dwerg, trol of goede fee 
Stamp op de grond en klap maar 
mee, 
Hos je, hos je, met ons mee 
Ga omhoog en naar beneden, 
Doe de polonaise mee 
De IJVO is echt vet oké, 
Vlieg maar op mijn bezem mee 
 

 
Hallo papa en mama,  
 
Ik mis jullie niet, want het is 
super leuk! 
-xxx- je dochter 
 
laatste keer ijvo. Heb het 
super leuk gehad.  
jade en colin nieuwenhuyze 
groetjes linsey 
 
 
Levi heel veel plezier bij je 
laatste ijvo met je vriendjes. En 
jill heel veel plezier bij jou 2de 
ijvo met je vriendinnen. Liefs 
papa en mama 
 

Van nul naar 
50 meter in 
een uur 
 
9.30 uur: stilte 
voor de storm 
bij de 
spullenbaas. 
Nog niemand in 
de rij… 
 

11:00 uur: De rij is tientallen 
meters lang! Kinderen met 
pallets wachten geduldig op hun 
beurt, want die stoel of bank 
moet er komen.  
 
Siem en Mitchell van de 
Mystieke Magiërs zijn de 
laatsten in de lange rij. Ze willen 
allebei een bank. ‘Ik denk dat we 
wel een half uur moeten 
wachten. Maar dat geeft niet 
hoor, daarna kunnen we de hut 
afbouwen en lekker zitten!’ 
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Wist je dat…. 
- De EHBO is dit jaar niet alleen aanwezig 

op het vaste punt, maar loopt ook rond op 
het terrein. 

- De lotenverkoop voor de tombola is 
gestart! Iedere ochtend en middag zijn de 
loten te koop op het voorterrein.  

- De spullenbazen zijn zo druk met het 
maken van meubels… Ze hebben helaas 
geen tijd om meubelstukken te bezorgen. 

- Er vandaag 1550 kinderen en ruim 400 
vrijwilligers op de IJVO aanwezig zijn 

- De IJVO dit jaar voor de 56e keer wordt 
gehouden 

-  

	

EHBO  
tussenstand 12.00 uur 
 
Warmte    2 
Splinters   23 
Pleisters   36 
Kneuzen/verstuiking  1 
Wespensteek   0 
Schaafwond   17 
Spijker in voet   4 
Blaren    3 
Op lichaamsdeel geslagen 9 
Plank op hoofd   1 
Insmeren   1 
 

 
	

Consumptiemunten en loten voor de tombola te koop! 
• Munten zijn elke dag te koop op het voorterrein, bij de koffie 

en op het terrein zelf voor de vrijdagavond; 4 stuks voor 10 
euro.  

• Loten voor de tombola kosten 1 euro, de trekking is op 19 
augustus tussen 21:30 en 21.45 uur. 

• Prijzenpot: minuut gratis boodschappen doen, Mooie 
buitenlamp met speaker, dinerbon voor 4 personen, een 
overnachting,  entreekaarten, een chocoladedroom e.d.. 
 

 

Prijslijst Kindercafé 
 
Kleine snoepjes 2 st     € 0,05 
Grote snoepjes 1 st. € 0,05 
Zakje snoep € 0,50 
 
IJsstick € 0,20 
Candybar € 0,70 
Zakje chips € 0,50 
Frisdrank € 0,30 
 
Tosti € 0,80 
Broodje knak € 0,80 
Pannenkoek € 0,50 
 
 

Het kindercafé 
Lange rijen staan er dagelijks voor het kindercafé. Limo is er 
natuurlijk ook verkrijgbaar in het café… het is zelfs helemaal 
gratis!  
 
Wat is er ingekocht om te verkopen? 

- 9 flessen stroop & 100 pakken pannenkoekenmix 
- 200 blikken knak & 1000 bolletjes 
- 600 kg snoep & 3000 ijsjes 
- 500 zakjes chips 
- 300 snikkers en 300 twix 
- 300 marsen en 500 zakjes M&M’s 
- 100 liter siroop en 200 flessen frisdrank 

 
 

Het weer morgen 
 
 
 

Morgen aan denken!! 
• 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! 

Het weer morgen 
 
Dinsdag 16 augustus 2022: 
 
Mooi weer,  
Min 17 graden 
Max 28 graden  
Regen geen. 
Wind 15 – 20 km p/uur 
 
 
 
 
 
 
 

Er	worden	elke	dag	foto’s	
gemaakt	op		

IJVO’s	Avonturenbos.	
	

Deze	kunt	u	bekijken	via	
www.ijvo.nl	

	

	
	

LET	OP.	–	BELANGRIJK	
	

Het	is	mooi	weer	maar	
slippers	zijn	niet	

toegestaan	op	de	IJVO	aan	
de	voeten.	

	
Als	ketting,	oorbel	of	
broche	wordt	wel	

toegelaten.	


