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Wow!  
 

Dat was schrikken vandaag. Toen de elfjes 
samen met de Trol en Gommie het boek 

probeerden af te pakken, ging het gruwelijk 
mis.  

 
De prinses heeft met de magische pen en het 

boek iedereen slecht gemaakt. Nu is er 
niemand meer om de IJvo te redden.  

 
Hoe moet dat nu nog goed komen? Kunnen 

de gummen ons nog helpen?  
 

Tot morgen! 
 

 

Krant 
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The plees to be 
 
Dinsdagochtend 10.15 uur, grote drukte bij de toiletten: tientallen 
kinderen met verfhanden (en benen, en gezichten). ‘Verf afspoelen bij 
de bakken graag!’ klinkt het zo’n 25 keer. Chantal, Erika, Renée en 
Esmée van het onvolprezen toiletteam ‘The plees to be’ houden het 
graag netjes. De wasbakken bij de wc’s zijn voor na het plassen, voor 
het afspoelen van de verf staan er aparte bakken op het terrein.  
 
Elke tien minuten krijgen de kindertoiletten een poetsbeurt. ‘Bij de 
vrijwilligers doen we dat één keer per uur, voor grote mensen is dat wel 
voldoende hoor.’ Hoewel, gisteren was er toch een verstopping bij de 

mannen-wc….En er gaat daar ook meer wc-papier doorheen dan bij de kinderen. Wat doen die vrijwilligers daar toch allemaal….In totaal 
zijn er op dinsdagochtend al meer dan 200 rollen wc-papier gebruikt. ‘Het lijkt wel drukker dan andere jaren.’ Misschien kwam het maandag 
door de zenuwen van weer een echte grote IJVO na twee jaar, of wordt er gewoon meer gedronken.  
 
De kinderen kunnen in elk geval altijd naar een schone wc. ‘Het enige waar ze over klagen is modder op de vloer. 
Tja, dat hoort natuurlijk een beetje bij de IJVO hè.’ En wat horen ze zoal nog meer daar bij de wc’s? 
‘Wat kunnen we hier doen?’ 
‘Wat kun je hier kopen?’ 
‘Is het leuk om toiletjuf te zijn?’ 
‘Kunt u dit even vasthouden?’ 
‘Kunt u even helpen met mijn knoop / riem?’ 
‘Wat ruikt het lekker hier!’ 
‘Fijn dat jullie dit doen.’ 
 
Wat ze nog missen op de IJVO? ‘Airco en een zwembad met palmbomen. Want het weer is een combinatie van een stromende rivier 
onder de oksels en her en der een kabbelend beekje.’  
 
En wat ze nog even kwijt willen: ‘We zijn altijd op zoek naar nieuwe collega’s! We zitten hier vol onderbroekenlol én zijn natuurlijk The 
plees to be!’.  

 

 

BREAKING NEWS 
 

IJVO’s Nieuwsshow 
 

Gina had een jetlag maandag, 
daardoor een kleine vertraging 

in het live zetten van de 
nieuwsshow. En ze was ook 

vergeten om de juiste microfoon 
mee te nemen. Inmiddels is ze 
weer lekker bijgeslapen en kan 
je vanaf vandaag, elke dag om 
18:00 uur, de IJVO nieuwsshow 
op hun eigen facebook pagina 

en eigen Youtube kanaal 
vinden. 

 
IMPORTANT 
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Philou, Lot, Fenna & Yfke zijn de beste ♥ 
Love jullie J 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hoi mama en papa het is heel gezellig op de 
ijvo we hebben en hele mooie hut  
Liefs rosie  
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Meneer de kaas boer  
♥ 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hoi ijvo ik wil de groetjes doen aan melanie, 
thierry, juul en hugo  
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Suus & loïse zijn cool  
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Epische eenhoorns zijn gek  
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Bij het sponzenspel heb ik mijn nichtje ellyn 
nat gemaakt en toen kreeg ik mijn karma 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hey meiden, niet achter onze rug praten  
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
De meiden hebben leuke elastiekjes en 
haarbandjes  
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hoi het is warm maar gaat goed het leukste 
vind ik knutselen  
Yonoah  
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve mama, papa en noor, dit is toch echt 
de laatste keer. Gelukkig niet te warm  
WE HEBBEN HET…. FANTASTISCH!!!! 
Liefs roos J 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lynn hey het is hier super leuk met mijn 
vriendinnen  
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
1. Wat ga je doen deze week? 

a. Ik ben van plan om veel te 
eten en plezier te maken   

2. Hoe ga je om met de hitte? 
a. Veel drinken voor de hitte 

3. Wat vind je het leukst om te doen? 
a. Ik vind het leukst met 

vriendinnen  
4. Wat heb je gemaakt in de creatent 

a. Niks 
5. Hoe ziet je hut er uit? 

a. Mooi  
Groetjes linde 
 

Onze hut is mislukt 
X liva en britt  
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hoi ik ben liva en het is hier heeeeel 
leuk !!!!! 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Ik vermaak me echt heel erg op de ijvo! 
Het leukst op de ijvo vind ik knutselen  
Groetjes ngela. D 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Mijn neef fabian heeft mij nat gemaakt 
en toen heb ik karma gegeven en ik 
mog daar chillen super leuk 
Xx elynn  
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hoi ik ben nina en mijn wijk is de beste 
PS. Mijn wijk heet de vrolijke vuur 
vogels doei  
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Gefeliciteerd Quinten met je 16 
verjaardag  
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Het is super leuk op de ijvo! Met me 
vriendinnen  
!SUPER LEUK! 
Groetjes eline! 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Naoimi en ik hebben een gangster bril 
gekocht  
Groetjes 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
De toffe tovenaars is de beste wijk J 
door Ilse en Floor  
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve Anouk Engelsberts, 
Ik hoop dat je nog 1 dag bij de ijvo kan 
zijn ondanks corona  
Liefs Sarah Blom  
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Wat een geweldig theater 
X de 3 biggetjes  
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Marloes je was een super goed elfje  
X britt. Liva, Veerle  
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Het is leuk love you 
Kusjes Mees 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

Hoi papa gefeliciteerd met je 
verjaardag alweer 55  
Xxx Eva  
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Feline de vaal  
Zonebril kopen een snoep halen 
veel in de schaduw boven een 
naambortje een bank een een tafel  
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hoi papa en mama Stan en Mats  
Het is hier heel leuk  
Van Jasmijn  
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Mama ik vint het heel leuk op de 
ijvo  
Xxx Amira 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hoi Aleuna en Tessel, de ijvo is al 
leuk, maar door jullie is de ijvo nog 
10 keer zo leuk !♥♥♥ 
Liefs Nova  
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hallo mama 
Groet Wouter  
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hoi krant  
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hoi  
Het is hier super leuk  
Groetjes Mare Steur  
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve papa en mama,  
Ik heb het heel erg naar me zin, 
maar ik vindt het heel jammer dat 
dit de laaste keer is  
Groetjes Milan  
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hoi mam 
Je wouw graag dat we in de krant 
kwamen nou hier ben ik dan het is 
super leuk, Maar wel warm  
Groetjes Tess 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hoi  
Ik doe de groetjes aan mijn vader 
en moeder ♥ 
J liefs Ise Steur  
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Veel beterschap Anouk. 
Xx de meiden / 8 atb 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Het is super leuk hier 
Groeten aan opa en oma  
Xxx Eva   
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Lieve Lynn en Yara, 
 
Wij wensen jullie heel veel plezier 
tijdens de IJVO in jullie groep 'Wilde 
waterelfjes' en 'Dansende dwergen'. 
Succes met het maken van jullie hut. 
Vrijdagavond komen we kijken naar het 
eindresultaat.  
 
Dikke kus, 
Opa en oma de Kruijf  
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve Yaar, 
 
Heel veel plezier met je vrienden bij de 
allerlaatste IJVO. Geniet van deze 
week. 
 
Dikke kus, 
Papa, mama en Faiz 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve Elise, Dewi, Salina, Bobbie, Ecrin, 
Cemre  
Jullie 1ste keer bij de ijvo, en wat 
genieten jullie ! 
Heel veel plezier nog en groetjes aan 
alle TREKVOGELS !! 
Bedankt ALLE vrijwilligers voor jullie 
inzet !  
 
Ouders van Elise van der Ham 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 
Lieve Sjoerd en Leonie, 
 
Maak er maar weer een fantastische 
week van met jullie vrienden en 
vriendinnen. Wordt 1 groot feest bij de 
Wilde Waterelfen en Vrolijke 
Vuurvogels. 
 
Liefs, Papa en Mama 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Met grote dank aan alle vrijwilligers! 
 

Lieve en Sepp.  
Maak er weer een top dag van 
vandaag! 
Heel veel plezier met jullie vrienden 
(dansende dwergen) en vriendinnen 
(wilde elfjes) 
Veel liefs van papa en mama 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve Faiz, 
 
Heel veel plezier deze week. Geniet 
ervan met je vrienden. 
 
Dikke kus, 
Papa, mama en Yarah  
Lieve Kiara, 
 
Is er nog wel verf te krijgen?!? Wat zat 
jij onder!! Heel veel plezier vandaag bij 
het schminken, haren vlechten en 
schilderen. Je hebt gister al goed 
geoefend... ;-) 
 
Liefs, 
Papa en mama 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve Isis, 
 
Wat hebben jullie hard getimmerd en 
geverfd! Heel veel plezier vandaag bij 
de muntenjacht, en natuurlijk de 
CreaTent en het KinderCafé. 
 
Liefs, 
Papa en mama 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve Tygo ,  
 
Dit jaar is je eerste jaar op de IJvo en 
het is zo leuk om te zien dat je er zo van 
geniet en zo blij bent . 
Lieve Tygo geniet van deze week op de 
IJVO wij houden van je . 
Kus Papa Mara en Mara  
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve Sam,  
 
Veel plezier op de 3e dag van de IJVO. 
Lekker kletsen in de hut en snoepjes 
halen in het kindercafé. Geniet ervan, 
knapperd! En vergeet niet om straks 
een foto van de hut te sturen naar oma.  
 
Dikke knuffel van mama en papa.  
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve Len en Noor en alle vriendjes en 
vriendinnetjes van de Torenuil, 
Wat worden jullie hutten alweer 
prachtig! 

Heel veel plezier op de IJVO nog de 
komende dagen. 
Dikke knuffel, papa en mama 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Levy, eindelijk ben je jarig tijdens de 
IJVO! Gefeliciteerd en maak er een 
leuke dag van! 
 
Papa, mama en Jason 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lieve Lynn, 
 
Heel veel plezier op de IJVO met je 
vriendinnen Hannah, Elise, Maud en 
Mijs. 
Maak er een topweek van, geniet, 
lekker klussen en doe leuke dingen. 
Vrijdag komen we jullie te gekke hut 
bewonderen! 
 
Luv ya en dikke knuffel, 
Papa, Mama & Zoë 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve Sam, 
 
Geniet van je laatste IJVO!!!  
 
Papa, mama en Kas 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve Luuk, 
Je bent vandaag jarig,10 jaar! 
Er is echt niets leuker dan je verjaardag 
vieren op de IJVO samen met al je 
vrienden en een grote zak spekjes om 
aan iedereen uit te delen! Geniet! 
Liefs papa, mama, Bram en Stijn 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve Tygo en Kyra, 
Wat is het geweldig om jullie verhalen te 
horen en jullie te zien genieten. Heel 
veel plezier nog de komende dagen! 
Dikke kus, papa en mama 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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Toneel speelt weer grandioos 
 
Bazir ligt op zijn stoel te slapen als alle kinderen hun plaats innemen. 
Wanneer de tent vol is en de kinderen op hun plek zitten, is de spanning al 
te snijden. De band begint te spelen en de kinderen klappen enthousiast 
mee. Niet te hard natuurlijk want we willen Bazir, de schrijver niet wakker 
maken. Bazir is altijd een beetje mopperig als hij wakker wordt gemaakt. 
Gommie probeert eerst nog een kopje kruidenthee voor hem te zetten…. 
Te laat. Bazir opent zijn ogen… waar blijft zijn thee? Gommie weet toch dat 
Bazir niet zonder zijn thee kan. Gommie gebruikt namelijk kruiden en 
grassprieten zodat Bazir vrolijk en rustig wordt. Want dan kan hij goed 
schrijven. En schrijft hij mooie blije verhalen.  
 
Terwijl Gommie de thee brengt, ziet Bazir dat Gommie een speciale 
verenpen in haar hand heeft, daar wil Bazir wel mee schrijven. Daar kan hij 
zijn IJVOnturenboek mee verder schrijven. Even kijken waar was hij 
gebleven in het boek… 
 
“De mooie prinses met lange lokken is klaar voor het bal van vanavond. Ze 
oefent nog even met haar pirouette, want ze wil wel indruk maken op de 
prins. Ze valt en terwijl ze weer deftig overeind komt hoort ze in de verte 
een paard… Zal dat haar prins zijn?”  En wat had Bazir ook alweer 
geschreven over Troela de trol? “Troela woont in de bergen, waar ze oefent 
met enge gezichten. Want eigenlijk is het de bedoeling dat ze de kinderen laat schrikken. Maar eerlijk gezegd is Troela daar niet 
zo goed in, want ze gaat veel liever….. Ja hoe dat gaat aflopen, zover was Bazir niet gekomen. En waar was hij gebleven met 
Rolf de Wolf… Rolf is goed in huilen in het bos. Zo hard dat alle andere dieren er bang van worden. En sluipen dat kan hij als 
de beste. Zo had hij laatst de kabouters nog laten schrikken…..  
 
De schrijver wil verder schrijven, maar voelt dat de thee alweer uitwerkt. Zo kan hij toch niets schrijven. Waar is de muffin 
gebleven die Gommie net had meegenomen en een kopje thee kan hij ook wel weer gebruiken. De verhalen in het 
IJVOnturenboek moeten namelijk vriendelijke verhalen zijn. Want alle verhalen die worden geschreven in het boek met de 
verenpen worden allemaal echt. De verenpen is namelijk een magische pen. Als alle standen in het sterrenstelsel namelijk gelijk 
staan dan komen de prinses, Troela en de wolf tot leven…..  
 
Zo verandert Rolf de Wolf in een vriendelijk wolf, die geen biggetjes wil eten of Roodkapje wil laten schrikken. Nee hij wil spelen 
met de kinderen. En Troela… ja die wil alleen maar muffins eten en niet boos worden, want dan eet ze kinderen.. En en en…. 
O nee, de thee valt om over het IJVOnturenboek. Nee dat kan niet…. De vriendelijke verhalen verdwijnen…  
 
De lieve mooie prinses verandert in een boze prinses. Die muizen uit haar raam gooit die vervolgens in de oren van de draak 
terecht komen. In de prins en het bal heeft ze al helemaal geen zin meer. Ze wil veel liever de hutten slopen van al die IJVO-
kinderen hier op het terrein. Een draak van een prinses is geboren en ze noemt zichzelf Castella. Bazir schrikt ervan, wat moet 
hij nu doen? Hij probeert het boek nog te redden, want precies vandaag is de magische dag dat alle sterren gelijk staan en alle 
verhalen die opgeschreven worden tot leven komen. Ook de prinses weet dit en steelt de pen en…. Het IJVOnturenboek. Ze 
laat iedereen bevriezen die in de weg staat en de pen en het boek willen afpakken.  
 
Castella, de prinses bedenkt allemaal onaardige verhalen en slechte plannen. Ze laat Wolf rondjes draaien met zijn staart in zijn 
handen. Troela laat ze heel hard huilen, de kinderen krijgen er pijn van in hun oren. En Gommie draait allemaal rondjes in de 
schrijversstoel totdat ze er misselijk van wordt. De pen werkt echt. De prinses lacht wel een beetje gemeen, en bedankt een 
volgend plan.. De IJVO overhoop halen of als het haar lukt… misschien wel vernietigen. Bazir ziet het allemaal gebeuren en wil 
het liefst wegrennen. Maar zodra de boze prinses dit door heeft schrijft ze hem snel naar een verlaten stad waar hij nooit meer 
uit kan ontsnappen. Het boek wordt een thriller, een heel spannend boek! De prinses gaat nieuwe verhalen schrijven en vlucht 
met het boek.  

 
Terwijl de prinses wegrent met het boek en de pen naar een plek waar niemand haar meer kan 
vinden, komen de elfjes eraan, met een mysterieuze kist. Wat zal daar in zitten, zal dat hen 
helpen om het boek te redden en weer vriendelijke verhalen te schrijven? Rolf, Gommie en Troela 
pikken dit niet langer…. Zij willen zelf kiezen hoe dit verhaal afloopt. Ze gaan op zoek naar de 
prinses…. 
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Uit de Creatent… 
 
Er worden mooie kunstwerken gemaakt in 
de Creatent.  
 
Oona van de Hossende Heksen en Maud 
van de Dansende Dwergen zijn maskers 
aan het maken. Oona is voor de tweede 
keer op de IJVO en vindt het ’t leukste om 
met haar vrienden te spelen. Ze is ook al 
naar het toneel geweest en heeft een olifant 
geknutseld. Voor Maud is het de eerste 
IJVO, zij vindt vooral het bouwen van de hut 
heel leuk. ‘Maar nu moeten we weer 
verzamelen!’ En weg zijn ze met hun mooie 
creaties. 

 
 
Emily loopt ook net weg met al haar mooie 
knutsels én haar knuffel Kleine Elf onder 
haar arm. ‘Ik heb Kleine Elf nageschilderd 
en een vlinder gemaakt,’ vertelt ze. Die 
krijgen thuis een mooie plekje. ‘Maar eerst 
moeten ze nog even drogen.’ Dat lukt wel 
in het zonnetje bij de hut. Emily heeft 
zichzelf ook een beetje geverfd vandaag, 
dus terwijl haar knutsels liggen te drogen 
gaat ze zichzelf maar even wassen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toffe Tovenaars 
 

Wij hebben als wijkleiding een 
Instagram account aangemaakt waar 
te zien is welke activiteiten wij deze 

week allemaal uitvoeren. Dus scan de 
code als je thuis bent en volg het 
leukste account van Instagram 

 
Liefs Toffe Tovenaars 

Dagelijks raadseltje van de blije 
boskabouters 

Gisteren: 
Het loopt door het bos en houdt 

iedereen voor de gek? 
Antwoord: 

Paulus de fopkabouter 
 

Raadsel van vandaag 
Het loopt door het bos en heeft altijd 

schone tanden? 
 

Morgen antwoord en een nieuw raadsel 
	

Woeste weerwolven 
 

	

 
 
 
 

 



	

	

Algemene pagina 

IJVO 2022 – IJsselstein – woensdag 17 augustus 2022 
IJVO Online – www.ijvo.nl – email krant@ijvo.nl 
Meer IJVO nieuws op Facebook: IJVO Journaal 

	

Slush puppy erg populair 
 
Alle kinderen en vrijwilligers mogen een 
gratis slush puppy halen bij de kraam. Meer 
slush puppy’s kunnen de kinderen kopen 
voor € 0,70. Vanaf maandag zijn de rijen 
hier blijvend lang en er worden daarom in 
een razend tempo meer dan 1.000 slush 
puppy’s per dag getapt door de young 
ones. 
 

 
 
Niet de rode of blauwe slush puppy is 
populair, maar de gemengde variant vindt 
de meeste aftrek. 
 

 
 
Brood BBQ 
 
Het is 28 graden buiten maar de BBQ is 
aangezet. Het is daar minsten 20 graden 
warmer maar de kinderen zitten braaf hun 
stokje met brood te draaien boven het vuur. 
Zo ook Tess van de dolle dwaallichten. Het 
is voor Tess de eerste keer dat ze de 
broodjes bakt maar ze vind het wel erg leuk. 
Af en toe doet ze haar ogen dicht omdat 
daar dan rook in komt.  

 

 

Ze zit hier samen met haar nichtje 
stokjes te draaien. Draaien, wachten 
weer draaien weer wachten net zolang 
de leiding zegt dat het broodje gaar is. 
Dit duurt ongeveer 5 minuten volgens 
de leiding.  Daarna gaan ze naar de 
leiding die het broodje van het stokje 
haalt en er doet bruine suiker in het 

gaatje waar de stok in zat en smullen 
maar. Aan de uitdrukking van haar 
gezicht zie ik dat het erg lekker is.  
Al tientallen jaren is de brood barbecue 
erg populair bij de kinderen. Ondanks 
de warmte van de afgelopen dagen 
blijven de kinderen het deeg boven het 
hete vuur houden voor een heerlijk 
stukje brood. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Maak kennis met de Trollende 
Trollen! 
 
Je herkent ze aan hun fel gekleurde, 
omhoog staande haar: de Tollende 
Trollen! Normaal zijn trollen een beetje 
onvriendelijke mythische wezens, hoe 
is dat op de IJVO? Een diepte interview 
met de wijkleiding van de Tollende 
Trollen. 
 
Hoe is het weer? 
‘Warm, met zeer plaatselijk getik van 
hamers. Of wel: klotsende-oksels-
weer!’ 
 
Gehoord bij de Tollende Trollen:  
‘Juf ik ben mijn klas kwijt!’  
‘Juf, ik heb geen fruit in mijn bakje!’ 
(paniek) 
 
Wat missen jullie nog op IJVO’s 
Avonturenbos? 
‘Modder! Altijd leuk om tot je knietjes in 
de slik te staan, met het zonnetje op je 
bolletje.’ 
 
Hoe zijn jullie als team? 
Ontzettend ongezellig. We zijn 
ontzettend blij dat het maar één week 
duurt.  
 
Hoe staat het met het liefdesleven van 
de trollen?  
‘Nevlin zoekt vrouw.’ 
 
Wat willen jullie nog meer kwijt?  
‘Een groot compliment voor het toneel. 
We missen wel de ouders 

 
 

 
Jarig donderdag 

 
Noud 



	

	

ouder pagina 

IJVO 2022 – IJsselstein – woensdag 17 augustus 2022 
IJVO Online – www.ijvo.nl – email krant@ijvo.nl 
Meer IJVO nieuws op Facebook: IJVO Journaal 

	

Lieve Angel & Faith,  
Wat hebben jullie, samen met de andere wilde 
waterelfjes, toffe hutten gemaakt! Ik ben trots op 
jullie ♥ 
Veel plezier nog! Kus mama  
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Lieve Frederique, wat zien we jou met je 
vriendinnen genieten van je laatste IJVO. 
Volgende week een nieuw avontuur op de 
middelbare. 
Kus papa, mama en Jesper♥ 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Hoi Luuk, Beau, Emily, Mikkie en Patricya  
Veel plezier nog op de ijvo 
Gr. Sascha 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Lieve Anniek je eerste ijvo dagje bijkomen en 
morgen weer feesten  
Groetjes je zus Marit  
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Fedde! 
We zijn heel benieuwd hoe je hut eruit ziet  
-x- papa en mama 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Super veel plezier vandaag Evi en Bente!  
Ik kijk al weer uit naar jullie verhalen vanmiddag! 
Kus van mama  
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Lieve Hege, Nova, Aleuna, Nous, Anne en Mila, 
Tijd gaat hard! 
Geniet ervan Groetjes, Jasper en Karin 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Lieve Ian  
Heel veel plezier op de ijvo! 
Liefs mama (heks) en papa  
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Lieve Sare,  
Je eerste ijvo. 
Heel veel plezier! 
Xxx papa, mama en Fenn 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Lieve Levi en Jill 
Heel veel plezier bij de ijvo. Levi laatste keer. Jill 
2de keer 
Liefs papa en mama 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Lieve meiden van de hamsterkooi, heel veel 
plezier nog op de ijvo  
Groetjes Tira 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Lieve Niklas, wat ben je blij met jouw 
supermooie ijvo shirt! Veel keusplezier 
vandaag! Succes met het ophangen van de ijvo 
vlag. 
Liefs van mama 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Hi Luc! 
Je laatste ijvo, geniet ervan met zijn allen, veel 
plezier! Xxx mama 

Lieve Quint en Lizz, 
Heel veel plezier! 
Geniet ervan! 
Tot de sterren en daar voorbij 
X mini mama 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Lieve Rhodé en Jelle  
Heel veel plezier op de fantastische 
ijvo 
Opa en oma visje  
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Lieve Feline, 
Veel plezier op de ijvo!  
Vanavond gaan we weer lekker 
monopoly spelen J 
Dikke knuffel,Mama 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Lieve Boris,  
Veel pleizer met je vrienden! Goed 
hammeren en verven en teveel naar 
de snoepkraamJ 
Mama, roos & victor 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Lieve Dean en Fenna! 
Heel veel plezier weer vandaag! 
Jullie zijn toppers ♥ 
Xxx mama Nicole 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Hé Meike,  
Veel plezier in de crea-tent 
Liefs mama ♥ 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Heel veel dank voor alle vrijwilligers! 
Toppers 
Liefs een moeder J 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
LieveFloor, 
Super leuk dat je nu een volledige 
IJVO mee mag maken. Wat hebben 
jullie een toffe hut! 
Veel plezier nog met de meiden. 
X papa, mama en Nanda 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Lieve Quinten & Jasmijn, 
Heel veel plezier met jullie allereerste 
IJVO!! Jullie worden al echte 
ijsselsteiners J 
Dikke kus, pap,mam & Floris  
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Lieve Stijn  
Wat super stoere hut hebben jullie 
gemaakt. De inspectie is vast onder de 
indruk J 
Heel veel plezier met je matties knuffel  
Mama & Sophie 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Lieve Chloë wat heb jij een mooie hut 
Xxx Rowenna 
 

Lieve Timothy, Matthew en Chloë, 
Ik heb jullie jut geïnspecteerd en die was 
heel mooi! 
Veel plezier op de ijvo!!Xxx Fab & Tom 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Beste Laura, Nienke, Indra, Julia en 
Isabella. 
Jullie laatste IJVO jaar alweer. 
Misschien als vrijwilliger volgend jaar 
verder? Hihi. 
Veel plezier nog allemaal. 
Groetjes Michel, Nicole, Vivian S 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Lieve Lotte, 
Heel veel plezier weer vandaag op de 
IJVO met al je vriendjes en 
vriendinnetjes. 
Dikke kus,Papa en Mama 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Lieve Senna, Kyan, Yara en Jayda, 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Eindelijk is er weer net als vanouds 5 
dagen IJVO! 
En wat genieten jullie onwijs samen met 
al jullie vriendjes en vriendinnetjes in het 
avonturen bos! 
Hutten bouwen, verven, knutselen, sport 
en spel en nog veel meer leuke dingen, 
niks is te gek!! 
Wij wensen jullie heel veel plezier en blijf 
voor lekker genieten van alles en 
iedereen om jullie heen! 
Dikke kus, Jurgen & Priscilla. 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Lieve Thomas,  
Heel veel plezier weer vandaag met je 
vrienden bij de Hossende Heksen! Wat 
een toffe hut hebben jullie gemaakt!  
Liefs, papa, mama & Jonathan ❤ 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Lieve Jada en Nova van den 
Berg, 
Wat zien we jullie genieten van 
IJVO! 
En wat hebben jullie al weer veel 
geleerd! 
- hoe je twee handen op je billen 
moet verven 
- hoe je een gratis snoepje kan 
krijgen bij de EHBO 
-hoe je twee planken aan elkaar 
vast moet maken  
- hoe je elke dag ons gek kan 
maken met het IJVO lied ;-)) 
- hoe jullie als twee grote meiden 
elke dag zelf het terrein op en af 
gaan  
 
Trots op jullie ! Xx pap en mam  
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1. Wat ben je nog van plan deze 

week?:  
a. De flag op hijzen 

2. Hoe ga je om met de hitte? 
a. Blote kleding dragen 

3. Wat vind je het leukste om te doen? 
a. de hut bouwen 

4. Wat heb je al gemaakt ind e 
creatent? 

a. Oorbellen 
5. Hoe ziet je hut er uit? 

a. 2 verdiepingen een 
uitbouw 

Van Mette 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Veel plezier ruben. Van Stijn 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hii! 
Ik ben Olivia en ik hoop dat ik WIN! 
lala ☺!! 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Het is super leuk. We hebben de hut 
geverfd met heel veel kleren 
Super kom naar de hamsterkooi 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hoi mensen 
Het gaat heel goed vandaag. Leuk 
geverfd. Morgen verder aan de hut 
Doeiie, groetjes, 
Laura van de Agnes 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
De hut is bijna af. Ik vind het hier heel leuk 
Kusjes Angel 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hey, het is hier super leuk☺ en ik moest 
van Dion (begeleider) dat de blije 
boskabouters de leukste wijk is! 
Van Philou☺ 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Waarom is de spooktent er niet meer? 
Mijn broer zei dat die heel eng was. 
Groetjes van mama en Max 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Ik had zo’n leuke dag vandaag, mar ik mis 
de spooktent wel heel erg. 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Is er volgend jaar weer een spooktent? 
Xxx Lisanne en Roos  
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Dany mag ik een zonnebril 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

Onze hut is al heel mooi gescheldert. 
Bijna af.  Liefs Robbin 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hallo papa en mam 
a  Het is hier superleuk 
groetjes Tijmen 
☺ 
 
Lieve papa en mama  
Ik heb een heel mooie hut. IJVO is de 
beste 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Ik heb veel geleerd. Zelfs geleerd hoe 
het is om me vinger te slaan. 
Ewanklok 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Ik vind het geweldig hier op de IJVO. 
Ik heb veel lol met mijn vrienden. Ik 
vind het ook spannend en leuk om 
stiekem te wegrennen. Zoals nu! 
Groetjes, Matiz de Groot! 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 
Lieve mama 
Ik vind het leuk op de IJVO kus Liz 
Noordijk 
       
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Dinand helpt voor geen meter, maar het 
is wel leuk  groeten Niklas. 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
De hamsterkooi is de BEST 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
De cupcakes waren echt heel lekker! 
Super leuk bedacht! Groetjes Carmen de 
Jong 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Toffe tovenaars liefs Rosalie de 
oempaloempa 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hi mama en papa het is heel leuk hier en 
ik hoop dat ik win met de hut ! 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Liefe papa en mama het is hier leuk ties 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Het is hier vantastch vqn jese 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Kom allemaal naar de hamsterkooi 
mystieke magiers 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
De ijvo is super! Van lois bootsma 

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

 
Hoi mensen leuke ijvo vandag hebben we 
geverfd en verder getimerd aan de hut 
doei groetjes Julia 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hoi allemaal veel plezier op de ijvo!!!©	
mirthe 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

Het is ok leuk dat de ijvo alle boumatriale 
heben het is leuk om de hutten te 
bouwen. Het is heet maar ik heb er niet 
egt last van. En ik oorbellen gemaak in de 
creatent en de hut heeft een soort 
uitbouw met veel kleuren! Van Madelief. 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hoi ijvo ik vind De ijvo leuk omdat ik me 
zelf kan zijn hier soms beetje verf maar 
heel leuk groeten Djaro van de 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hoi mensen hoop dat jullie de ijvo leuk 
vinden ik vind het wel super leuk 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hoi iedereen 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Je verspeelt je tijd niet bij de ijvoJNiklas 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

De cupcakes waren heilig Denise. S J 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Jammer dat wegeebn vaste verf kregen 
maar WATERVERF 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hallo joyce en Roland wel naar het 
journaal kijken hé © gr jullie kleine 
dochter fenne 
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IJVO klusje? Daar zijn The Young Ones! 
 
Wie zijn toch die energieke types in die oranje shirts? The Young Ones! Ze staan klaar 
voor alle klusjes en je vindt ze in alle hoeken van het IJVO terrein.  
 
The Young Ones is een team van jonge IJVO-vrijwilligers vanaf 13 jaar onder de 
bezielende leiding van Harry. ‘Eigenlijk is het een club van jongeren die nog geen afscheid 
kunnen nemen van de IJVO. Ze zijn hier als kind geweest, en komen nu terug om te 
helpen.’ 
 
Voor Cas is het zijn tweede jaar als Young One. Wat doet hij allemaal? ‘Echt alles wat er 
nodig is op de IJVO: hekken neerzetten of verplaatsen, spullen brengen naar de tenten,    
t-shirts bedrukken, borden maken, en ga zo maar door.’ En wat is nou het allerleukste om 
te doen? ‘Op dit moment (dinsdag) drankjes wisselen in de herberg. Dan duik ik even de 
koelcel in om af te koelen ;-) En we krijgen vaak iets te drinken, top!’ 
 
Harry is blij met zijn rol als teamleider: ‘De IJVO viel dit jaar in mijn vakantie, ik vind het geweldig dat ik erbij kan zijn en met dit leuke 
team kan werken.’ Terwijl hij met twinkelende ogen vertelt, verzamelt hij alle Young Ones voor het uitdelen van de kranten. Want ook 
dat is een klusje voor dit team. ‘Maar eigenlijk moet je bij de Young Ones zelf zijn om te vragen wat er nou zo leuk is aan dit team.’  
 
Dat doen we! Op het veld komen we Kian, Jill en Julie tegen met een paar lege fruitdozen. ‘We hebben net fruit uitgedeeld bij de 
wijken, dat was heel leuk om te doen. We kunnen geen afscheid nemen van de IJVO, daarom komen we hier nu meehelpen,’ vertelt 
Julie. Zij is er voor de tweede keer bij als Young One ‘De IJVO is fantastisch!’, vallen Jill en Kian haar bij. Zij zijn dit jaar voor het eerst 
vrijwillger. En wat vinden ze van hun collega’s? ‘Nou Kian doet niet zoveel,’ vertellen Julie en Jill lachend. Maar Kian heeft daar een 
goed excuus voor: ‘Het is mijn eerste dag vandaag en ik heb last van mijn rug.’ Ze hopen dat ze vandaag ook weer bij het springkussen 
mogen staan, want dat is echt het aller-chillste: ‘Dan kan je lekker relaxen. Lekker op het springkussen liggen, top!’  
En de minder leuke klusjes: ‘Hout halen voor de bbq, dat is best zwaar. Maar verder vinden we alles hier echt super leuk!’  
 
Dus IJVO’ers: als je iemand nodig hebt, roep The Young Ones! 
 

Max droomt zelfs over alle kabels, stekkers, lampen en boxen 
 
Het is hem ‘met de paplepel ingegoten’. En: 2022 is zijn tiende jaar als vrijwilliger 
bij de IJVO. Max (24) zorgt er voor dat we op het hele IJVO-terrein alles goed 
kunnen horen en zien, hij regelt dus al het licht en geluid. ‘Van vader op zoon’, 
vertelt Max. ‘Mijn vader was hier jarenlang vrijwilliger, en ik ging met hem mee. 
Eerst bij de Young Ones, en de laatste jaren gaat help ik bij alles rondom het 
geluid en licht’. Max verklapt dat het niet zijn échte werk is. ‘Doordeweeks zit ik 
achter een bureau en ben ik druk met cijfers. Financiering heet dat, met een duur 
woord’.   
Max’ IJVO-dag begint al om half 
8 met het aansluiten van alle 
kabels en stekker en controleren 

of alles nog werkt. Hij is dan, samen met de andere Licht & Geluid-toppers, een van 
de eersten die er is. ‘Het is elke dag weer een verrassing, want elke dag is er wel 
iemand die weer iets anders wil. En vooral na de koffie lossen we dat allemaal samen 
op. Niks is te gek’. En daar droomt-ie ook wel eens over. ‘Dat begint al als het 
augustus wordt… dat doen, daaraan denken, dat zou leuk zijn, het weer, al die mooie 
hutten, dat spookt dan allemaal door mijn hoofd. En ja, al die kabels, stekkers, lampen 
en boxen zie ik dan voor me’. 
Max belooft dat hij zijn hele leven vrijwilliger bij de IJVO blijft (dat is nu dus ook officieel 
vastgelegd in deze IJVO Krant). ‘Dit is gewoon de aller-aller-allerleukste week van het 
jaar, natuurlijk neem ik daar graag vrij voor van mijn werk. Trouwens, het bedrijf waar 
ik werk is sponsor van de IJVO. Het mooiste moment van de dag? Die ochtenden als 
de poort open gaat, de vrolijke gezichten van al die kinderen als ze het veld op lopen, 
daar geniet ik echt van. En ja, haha, als het geluid het dan doet, natuurlijk’ 
 

Wat een lieve moeder die de Mystieke 
Magiërs waardeert
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Oudste wijkleiding 
 
Hier een actie foto van de leiding van de oudste 
wijk. De leiding van de oudste wijken lopen elk 
jaar in de week van de IJVO te “klagen” dat ze 
het erg druk hebben met de oudste kinderen 
van de IJVO.  Zo te zien hebben ze alles onder 
controle. 
 

 
Rara, hoeveel Slushes maken Stijn en Sara 
op 1 dag? 
 
Eigenlijk hebben Stijn en Sara niet heel veel 
tijd. Er moeten namelijk bekertjes Slushes 
gemaakt worden: rode, blauwe of een mix van 
beide kleuren. Soms is het even rustig, maar 
meestal staat er een rij kinderen te wachten. 
Vooral maandag en dinsdag, toen het zo warm 
was.   
Waar verkopen Stijn en Sara er de meeste 
van? De mix. Dat weten zij heel zeker. Op de 
eerste IJVO-dag hebben zij ‘1325 scans 
gedaan’. ‘En dan komen daar de kinderen die 
betaald hebben voor een Slush nog bij’, vertelt 
Sara. ‘Dat zijn er denk ik nog eens een paar 
honderd’, vertelt Stijn.  
Stijn en Sara zijn er elke dag en helpen bij het 
Kindercafé. ‘Vroeger kwam ik zelf elk jaar bij 
de IJVO, het was altijd leuk. Nu blijf ik voor 
altijd helpen. Ik zou ooit wel wijkleiding willen 
zijn’, zegt Sarah. Ook Stijn zou dat wel willen. 
‘Maar eerst nog heel veel Slushes verkopen’ 
 

 
DRIE generaties op de IJVO !! 

 
Welkom in de Feesttent 

Nieuw dit jaar is de feesttent. Bingo, cupcake 
versieren, karaoke en Disco.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onder leiding van Marissa en Suus is de 
eerste bingo van start gegaan.Om de bingo 
nog extra spannend te maken zijn er 
verschillende (kleine) prijzen te winnen.  

 
Ook cupcakes versieren blijkt populair. Wel 
jammer dat het niet bij versieren blijft, maar 
dat de kinderen de cupcakes meteen opeten 
in plaats deze mee naar huis te nemen voor 
hun ouders of broers en zussen	
 

 
 
 

Joepie!! Eindelijk ben je jarig tijdens 
de IJVO!! Van harte gefeliciteerd 
Floor!! 
xxx mama 
.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Heel veel plezier Daan. Niet te veel 
slushpuppy;s eten. Dikke knuffel van 
papa en mama 
.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Nova & Fedde! Wat fijn dat jullie het 
zo naar jullie zin hebben. Liefs Gerda 
.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Gefeliciteerd lieve Floor. Liefs Peter 
& Karen, Wouter en Lieke 
.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 Hoi Amber, Estelle, Lisana, Fenne, 
Emma, Eva en Sanne. Wat hebben 
jullie een mooie hut. Veel plezier op 
de IJVO.  
Gr. Sascha & Nancy 
.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve Kate en Duncan. Nog 2 dagen! 
Geniet ervan. Mama & Papa + 
Bliksem 
.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve Liva, veel plezier op je laatste 
IJVO. Dikke kus Dekkja en Marloes 
♥ 
.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve Anouk, Heel veel beterschap 
en ik hoop dat je snel beter bent en 
van de IJVO kan genieten. Liefs 
Thom en Karien 
.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Heel veel plezier Julia, Jolie, Saar, 
Kiki, Charlie en Nora bij de feestende 
Feeën! Jullie hut is prachtig! Liefs 
van ons 
.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve Joël en Jerez, héél véél plezier 
met jullie vrienden en vriendinnen op 
de IJVO! Dikke kus mama, papa en 
Jules 
.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve Thom, heel veel plezier op de 
IJVO! Wat wordt jullie hut mooi! Xxx 
mama papa sef 
.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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Hey mensjes, hoe gaat het, ik wil graag links 
bovenin de krant. Ik hoop dat de printer het 
niet nog een keer oververhit is, het is her 
super leuk maar sport en spel is niet leuk. 
Ook is het toneel net iets minder leuk maar 
wel heel tof gespeeld. Doei!! 
 
Fijne verjaardag pap 
Xxx Veerle en Vigo  
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Jultje gaat het goed  
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve Belle/bff na deze week gaan we elkaar 
veel minder zien en dat vind ik erg jammer ik 
ga je missen!! 
Veel plezier –xxx- Cate /Judeska  
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Joris en Irne en alle andere goed gedaan  
Groetjes Ciske Vrijmoed 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Dit is mijn neefje  
Hoi Bruno ik vind het heel jammer dat jij niet 
hier kan zijn want ik weet dat je hier wou zijn 
als ik je mee kan nemen had ik dat zeker 
gedaan! 
Groetjes Jaylinn 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Jo, hgh? 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lucie ja  asem  
Snoep koopen 
Zorebrilkopen 
De hut edoawen 
 
De IJvo id leuk en super 
Luira 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hoi Sophie hier  
Hallo op de ijvo is het heelleuk! Ik vind het 
leukste om te bouwen maar verven is ook 
heel leuk 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Het is erg leuk hier 
Groet Brent J  
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Voor al mijn hut genoten. Bente, Zoë, 
Larissa, Femke J, Loïse en Suus  
Groetjes Sophie  
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hoi mama! J 
Het is hier heel leuk! Ik heb veel plezier met 
mijn klasgenootjes. En papa doet het 
supergoed bij de EHBO hopelijk geniet je 
thuis van de rust. Veel liefs en de groetjes! 
Iloveyou ♥ 
-xxx- Floor  
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Voor mama, papa, Felicity en Rolf J 
 

Hoi ik ben Thijs en op de ijvo is het 
fantastisch  
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Volgend jaar weer Peter, Harold 
en Embrecht? 
-xxx- Cleolanda 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve cas, 
Wat doe je het goed als yooug one 
Kusjes mama  
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hoi pap en mam  
Ik vindt de ijvo heel erg leuk zelfs 
geweldig ik vindt het heel leuk om 
hier te zijn ik hou heel veel van 
jullie doei  
Groetjes Cyan  
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Het leukste feest van het jaar is 
begonnen!  
De hitte is vervelend maar daar 
komen we wel doorheen. Nog 
even knallen met je hut en dan 
naar school. Veel plezier allemaal  
Liefs Elianthe en Sterre 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Groetjes aan de familie Sloot x  
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Ik vind het NIET leuk dat de m&m’s 
op zijn  
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
De ijvo is top  
Groetjes Puck  
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve Fien  
Veel plezier in je hutje bij de 
woeste weerwolven 
Kusjes mama 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Wij vinden het niet leuk dat de 
m&m’s op zijn  
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Ik vind het leuk maar ik heb het 
heet  
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Het is een beetje heet J dus neem 
genoeg water mee!!! 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
De weerwolven hebben gewonnen 
bij het sponzengooien!!!!!!  
Lekker bezig!!!!!! 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Het was leuk vandaag  
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Het is zo leuk hier en ik hoop dat 
mijn broertjes over twee jaar ook 
erheen kunnen  
Groetjes Ylege 
 

We can’t go on te podium dat snot 
cool  
 .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Awimbawe awimbawe  
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Ijvo is very cool we’re english and 
we made bff bracelets  
Groetjes deinene 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Het is leuk op de ijvo  
Liva 9 jaar  
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
If you zit onder verf just wash it off  
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Joel and Jay are very nice to me J  
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hoi papa en mama  
Het is heel leuk op de ijvo groetjes 
Manouk  
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
De ijvo is super leuk  
Groetjes Niklas  
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hoi ik ben jarig en ik hoop een 
gezellige dag te hebben met 
iedereen in de hut. Ik word 11 en 
voor alle kinderen die ook jarig zijn: 
Gefeliciteerd! 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
De eerste dag was heel spannend 
maar nu gaat het goed 
Groetjes Nova  
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
900!!!! 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve Sofie we missen je heel erg 
tot volgend jaar op de ijvo 
Groetjes de meiden groep 6a de 
brug 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Het is een super leuke IJVO  
Grotjes Bente  
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Ik ben cool 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hoi prinses maak dat je wegkomt 
J 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Het is hier super leuk en we 
hebben nog heel veel in de 
komende dagen!  
-xxx- Saar en Noor  
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Als je dit leest sta ik in de IJVO-krant  
#KAAS 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve Nova, veel plezier op de IJVO. Ook al 
vond je het in het begin moeilijk. 
Xxx je zus Jada 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Lekker bezig weer deze week Essie, Viccie, 
Miesje en Evi Groetjes!! 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Veel plezier Fay, Dean, Tess, Liza, Milan, 
Quint en Lizz 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Omloopwest is the best, lotus en floor 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Lieve lieve lieeevee Lisa, Gefeliciteerd met 
je 18e verjaardag! Proost op een prachtige 
dag J kusjes en knuffels van je mede-
vrolijke vuurvogels 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve papa & mama, gefeliciteerd met jullie 
10 jaar jubileum ♥ 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hoi papa en mama doei papa en mama 
Fileine! 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
groeten aan ruben van stijn 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve papa en mama jullie zijn heel lief een 
heel grappig liefs Zoë 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hoi papa en mama het is hier superleuk op 
de IJVO groetjes kiki groeneweg ♥ 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hoi doei Carmen! 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hoi doei Raquel 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve papa en mama ik hou van jullie dank 
je wel dat ik er op mag kusjes mees 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Het is altijd leuk op de IJVO en daarom ben 
ik gelijkig 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Het is leuk op de IJVO het snoep is heel 
lekker 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hallo papa en mama het is hier superleuk 
groetjes Tijmen ;-) 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
IJVO is ToPP! Mis jullie papa en mama. Liefs 
van Eline van den berg 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Wij zijn famos! 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Ik werk samen met de wolf hahahaha 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Ik weet niet wat ik moet schrijven maar oke 
groetjes Lize ♥ 

Hoi mamaenpapa hetis reuzegezeleg 
hier liefs ARNAU 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
HEYYY love you mama+papa ♥ de 
IJVO is superleuk en ik ben cool Angela 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Waarom verkopen jullie geen 
bamisoep? xxx Emmily 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Voor mijn mama en papa doei groetjes 
amina 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Ik ben door het dak gepleurd en stef 
ook en hij kreeg een hamer tegen zijn 
oog. Groetjes Owen 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hoi wij zijn Isabella en Lotte. En wij zijn 
hier op de IJVO en vinden het super 
leuk xxx 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Het is hier heel leuk groetjes  Linde ♥ 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
hey mam we zijn net naar de IJVO 
mcdrive geweest. Het is echt superleuk 
Tycho 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Het zonnetje schijnt de lucht is blauw 
wisten julie dat ik van IJVO hou J 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hoi Jesse en Sophie is het leuk 
groetjes Maud 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Snoep snoep en snoep groetjes rens 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Het is hier heel leuk groetjes Feline en 
Jasmijn! ♥ 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Ik sta in de krand ♥ 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Ik zit gezzelig met mijn vriendinnen love 
u xx Beril 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Mama gefeliciteerd met je verjaardag 
veel liefs Leah 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hoi ik ben blij dat ik op de IJVO mag 
komen het is superleuk doei knor knor 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hey mam en pap en Sue ik hou heel 
veel van jullie. Groetjes June xxx hou 
ook van jou Jackie 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Whenimetyouinthesummer 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Bankzitters zijn COOL  
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Hey John B, het is super leuk hier 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Het is hier superleuk groetjes Lexi 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Pipi und Kaki in Pipikakaland 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hoi het is leuk hier Esmee 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hoi Rafe, het is zo leuk hier jammer dat 
je nog op vakantie bent tot snel, mis je 
groetjes je bestie 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-. 
Robin van de wal heeft de beste hut! 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Papa en mama mag ik op t.v. groetjes 
timo 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Kan dit in de krant 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Wij zijn cool gr Psjes 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Wij zijn de PS-jes. Dit is de laatste keer 
IJVO voor ons. Dit jaar hebben we nog 
niet meegedaan aan sport en spel 
omdat we het niet hadden gehoord 
(heel jammer) maar voor de rest mane 
we er een top laatste IJVO van groeten. 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
De trol is grappig 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Het is heel leuk ik heb lekker mijn 
armen geverfd kusjes Lynn 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve papa, mama & Noor ♥ Onze hut 
is inmiddels af! De inspecteur komt 
vandaag! Nu snel de knutseltent in voor 
bloemetjes! En het is hier 
FANTASTISCH heel veel liefs Roos ♥ 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hoi mama groet Wouter 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve Noukie, heel veel sterkte ik hoop 
dat je snel klachtenvrij bent en dat je 
vrijdag nog kan komen. Veel liefs Sisi♥ 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Wiesanne en Denise als jullie dit lezen 
het is heel leuk met jullie op de IJVO! 
Groetjes Carmen 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve papa, mama en rens het is hier 
super leuk groetjes Ilse 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Hoi Anouk, echt jammer dat je er niet 
bent. Sterkte xx Jasmijn 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Waarom verkopen jullie geen sushi? 
Groetjes olyvia 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Ik sta op het IJVO journaal xxx Esilyea 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Dag mama, papa en Meike. Het is hier 
superleuk!!! Groetjes Casper!! 
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Wist je dat…. 
- Er een leuk artikel staat in het AD van maandag over de IJVO met Marlijn, 

Soraya en Lana op de foto 
- Voor Andre het getal 900 ERG, maar dan ook ERG hoog zit 
- De krant elke dag blij is met de spontane hulp en redactionele vaardigheden 

van de extra handjes 

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.. 
 

 

Toegangskaarten vrijdagavond 
 

Ieder kind heeft bij de uitreiking 
van de weekkaart 4 

toegangskaarten ontvangen voor 
de vrijdagavond. Mochten er 

meer nodig zijn, dan kunt u deze 
afhalen bij de info balie. 

 
De vrijwilligers die de munten en 
loten verkopen, hebben ook de 

toegangskaarten bij zich. 

Mocht u spullen kwijt zijn? 
Gevonden voorwerpen worden op vrijdagavond uitgestald bij 
de informatie-balie. Ook op zaterdag, als u toch komt 
meehelpen, kunt u daar ook hiervoor terecht. Daarna 
worden de gevonden voorwerpen naar de Duitslandstraat 7 
gebracht, waar u op woensdagavond 24 en 31 augustus 
tussen 20.00 en 21.00 uur langs kunt komen. 

 

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 
• T-shirt om het plaatje van het thema op te laten zetten, svp inleveren bij het wijkbord 
• Geef uw kind donderdag 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 
 
Donderdag 18 augustus 2022: 
 
Half bewolkt,  
Min 17 graden 
Max 23 graden  
Regen ca 0,1 mm. 
Wind 10 – 14 km p/uur 

 
 

 
 
 
 
 

EHBO MAANDAG 16-8-2022 
Warmte    1 
Splinters   20 
Pleisters   61 
Kneuzen/verstuiking  28 
Wespensteek   7 
Schaafwond   18 
Spijker in voet   8 
Blaren    18 
Op lichaamsdeel geslagen  3 
TLC    2 
Bloedneus   4 
Snijwond    1 
Spijker in hand   1 
Spons in oog   2 
Bloedneus   4 

Er	worden	elke	dag	foto’s	
gemaakt	op		

IJVO’s	Avonturenbos.	
	

Deze	kunt	u	bekijken	via	
www.ijvo.nl	

	

	
	

UITSLAG SPORT EN SPEL EN SCHOONSTE WIJK: 
 
De Oudste wijken hebben sport en spel gespeeld; met als winnaar de Razende Reuzen 
Levert toch weer 10 punten op 
Schoonste wijken:  Midden: Blije Boskabouters 
   Midden: Dappere Draken 
   Oudste: Epische Eenhoorns 
De jongste wijken laten dit niet nog een keer gebeuren. Bij de krant voelen we een coup 
aan komen 


