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Yes, het is gelukt! 
 

Het was ontzettend spannend vandaag met al die slechteriken op 
het terrein. Is jouw hutje verdwenen?  

 
Het plannetje om met de magische gum het verhaal uit te wissen 
is gelukt. Bazir werd na een lekker kopje thee ontzettend lief en 

wist de rest van de bosbewoners lief te gummen. Zelfs een 
onverwachte prins heeft daarbij een handje geholpen. De kist 

bleek uiteindelijk niet vol te zitten met spannende dingen, maar 
juist de manier om het boek en de pen vanaf nu voor altijd 

verborgen te houden! 
 

Het is uiteindelijk gelukkig dus toch allemaal goed gekomen.  
 

Morgen wordt een leuke feestdag! 
 

Krant 
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Een juf als Weerwolf  
Volgende week is ze weer juf, tot die tijd 
is Esther nog een echte Woeste 
Weerwolf. Dat wil zeggen: ze is het 
wijkhoofd. En als Esther aan het 
hoofdrekenen gaat, zou dit zomaar 
eens haar 25e IJVO kunnen zijn. 
‘Volgens mij was ik er in 1997 voor het 
eerst, toen ik nog de opleiding deed om 
juf te worden’. En ze is gebleven. 
‘Natuurlijk! Ik krijg echt elke ochtend 
weer kippenvel als de poorten open 
gaan en alle kinderen naar binnen 
komen rennen. Het mooiste moment 
van de dag’.  
Een juf als Weerwolf, dat kunnen maar 
weinig kinderen zeggen. ‘En weet je wat 
ook zo fijn is om te zien? Dat al die 
Weerwolfjes, alle kinderen. nog altijd de 
meest prachtige hutten kunnen bouwen. 
Dat zijn ze de afgelopen twee jaar, 
zonder een echte IJVO-week, gelukkig 
niet verleerd. Geen mobieltjes en 
andere schermpjes, maar hamers en 
kwasten. Veel leuker’.  
 

 
 
De speldenprik. 
De krant was dit jaar door allerlei 
omstandigheden wat dun bezaait met 
vrijwilligers. Na de inschrijvingen van 
het afgelopen weekeinde en de 
maandag hebben zich een heleboel 
enthousiaste vrijwilligers aangemeld. 
Het was erg leuk om te zien dat de 
ouders  die zich hadden aangemeld 	
zich zo goed inzetten om de krant op 
tijd af te hebben. Zo ook Chyara. Zij is 
een oud gediende die aan herintreden 
is bij de krant. Ze had zich een dag 
aangemeld bij de krant voor de 
woensdag. Nu is woensdag avond de 

feestavond waar een speciale 
vrijwilligers editie van de krant wordt 
gemaakt. De speldenprik. Hier worden 
hier en daar wat steken onderwater aan 
elkaar gegeven. Chyara had 
aangegeven om dit samen met Erik van 
de krant op te pakken. En dan komt de 
ware aard van het beestje pas boven 
water………… Er worden hier heel wat 
onderwatersteken verzonnen. 
 
Spullenbazen zijn échte bazen 
Stroopwafels. Met een mooi kaartje en 
een lief tekstje erbij. Een verrassing 
voor de Spullenbazen. ‘Hebben we 
gekregen als dank voor onze hulp. Dat 
is toch hartstikke aardig?’, vertelt Martin 
met een grote glimlach. Hij is intussen 
zes jaar Spullenbaas. En dat is Martin 
samen met Jurre, Rene, Ton, Daniel, 
Ronald, Otmar, Ynze, Jeroen en 
Richard. Zij maken tijdens de IJVO voor 
groot en klein letterlijk alles heel wat 
kapot is en was, maken in een paar 
dagen vele honderden (echt waar) 
bankjes en bijvoorbeeld al die lange 
kokers voor de muntjes tijdens de 
muziekavond, ook die maken zij 
‘eventjes tussendoor’. Want 
Spullenbazen kunnen alles. De 
bouwinspectie, ook dat is natuurlijk een 
heel belangrijke taak.  

Het maken van een liefst waterdicht dak 
voor een hut, Nee, dat doen de 
Spullenbazen dan weer niet.  

Maar zo’n vraag krijg je als Spullenbaas 
wel, weet Martin.  
Een échte Spullenbaas ben je niet voor 
een week. Martin: ‘We hebben met alle 
bazen het hele jaar door contact. 
Ongeveer twee maanden voor de IJVO 
begint het echt te kriebelen en gaan de 
voorbereidingen van start. En dan 
kunnen we eerlijk gezegd niet wachten 
tot het weer echt begint’. De 
stroopwafels zijn op, het bedank-kaartje 
met de lieve tekst krijgt een mooie plek 
in de tent. 
 
RECTIFICATIE 2 – OEPS 
 
Op de voorpagina staan onderaan altijd 
de namen van de redactie. Door wat 
stressgedrag,  heel veel aangeleverde 
stukjes en even niet opletten is dat in de 
krant van woensdag niet helemaal. 
(gewoon niet dus) goed gegaan. Nog 
even voor de volledigheid: 
 
Nu alle namen op een rijtje: 
André, Dick, Richard, Petra, Finette, 
Marloes, Ronald, Vincent, Debby, 
Robert, Ida, Chyara en Erik 
 

RECTIFICATIE 3- OEPS 
 
Jazeker,ook de 3e oeps is officieel. In 
de woensdag krant is een toch ervaren 
redactielid vergeten om de datum aan 
te passen bij het overzicht van de 
EHBO. Stond “Maandag 16-8-2022, 
maar dat moest zijn: “Dinsdag 17-8-
2022”.  

  
Jarig vrijdag 

 
Sena 
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Super!!! 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Ik ben zo blij met mijn vriendinnen! Met ons 
groepje: ‘The chicks’ stelen we de show! 
Senna Kiara Indah en Ilse  
Groetjes Jade 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
De dolle dwaaltichtjes is de beste wijk ooit 
Groetjes Senna de Vries 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Het is mijn laatste jaar ik wil iedereen 
bedankt die mee helpt om het te organiseren  
Mike  
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve Suus en Ties  
Wat is het weer leuk hé…. Op de IJVO! 
Geniet er maar lekker van  
Xxx 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hallo ijvo’ers 
Ik ben Tess Sluis van de dolle dwaallichtjes 
en ik wil graag wat mensen in de creatent 
omdat ze ons holpen bij mooi werken de 
mensen in het kinder café omdat ze zoveel 
geduld hebben de pleedames omdat ze het 
zo schoon houden de wijkleiding omdat ze 
ons zo goed helpen met hutten bouwen, de 
EHBO omdat ze me hebben geholpen toen 
ik pijn had tenslotte de info, veiligheid en 
toneel crew bedankt voor deze IJVO 
Groetjessss!  
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Ik wil in de krant A.U.B 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Het is super leuk op de ijvo met: Jada, 
Senna, Ilse, Indah en ik! Heel veel snoep 
halen! En knutselen! 
Doooeiii 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve papa en mam 
De IJVO is echt super!! 
Leuk!!!! 
Groetjes ilse xxx 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Super lache IJVO week 
Doei!!! 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
HoiJ mag ik aub een keer in de krant? Dat 
zou ik super leuk vindenJ 
Xxx SemmieJ♥ 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Beste IJVO het is mijn laatste keer en het is 
erg leuk georganiseerd. 
Groetjes Romy 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve papa en Ellen 
Ik mis jullie wel J 
Xxx Jessie♥ 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

Voor Linde, Jasmijn van Christa  
Linde je heb een leeke vakantie 
met jasmijn maar ik vooond het 
ook leuk dat je nog naar de ijvo 
koon komen 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hoi mensjes  
Ik vind het hier heel leuk. 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hoi papa en mama 
Hoe is het om thuis te zitten saai 
hé  
Groetjes MikeJ 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hoi het is hier gezellig dat was het 
doei 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hoi ik ben Féline een ik vind de 
IJVO geweldig  
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve Dayenne, Nova, Lizzy, Lilly 
en Fenne, ik vind het héél leuk om 
met jullie in de hut te zitten! Jullie 
zijn top vriendinnen!! 
Liefs Moud  
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hi mam en pap, Micah en ik 
zouden eigenlijk samen schrijven 
maar hij heeft geen zin ♥ u x Doyq 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lekker verven timen en fesje 
bouwen in de feesttent en 
knutselen  
Liefs Nova♥ 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hoi mama met Floor  
Ik hou van je mama  
Ik misje  
Groetjes Floor  
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve opa en oma jullie♥ zijn heel 
lief en heel grappig liefs Zoë 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hoi IJvo, gister was ik op m’n hoofd 
gedonderd en toen ging ik naar 
EHBO en ze zeiden ik gat in mn 
hoofd hé wat jammer  
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Leef een goed leven en niet 
emotioneel doen want dat is super 
jammer en leven is dan stom 
-benjamin heneveld 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hoi mama ik vind het heel leuk en 
ik heb snoep gehaald bij het kinder 
cafe en het was heel lekker 
groetjes Janes 
 

Echt megs leuk. De elfjes zijn 
leuk!! 
Groeten Lexi 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hoi, IJvo krant 
Het is hier super leuk! 
Maar de gene die de regen heeft 
bestelt,betsel voor morgen maar 
gewoon de zon ☼ 
Groetjes Kris  
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hoi IJvo krant 
Het is hier helleuk alleen helaas is 
het de laatste keer voor mij want ik 
ga naar de 1e geef me plzz wat 
langer 
Doeg Lisa 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Het regent hier nu we schuilen hier 
nu! 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 Hoii pap en mam! Net ging het 
super hard regenen en toen ging ik 
met Juul meezingen met de IJVO 
liedjes  
PS: ik wil heel graag in de krant 
x-x-x Loïse 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
het regende heel erg en de hutten 
bleven staan en de verf zat er nog 
op 
Groetjes Do 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Deeze IJVO is heel erg tof ♥!!ik 
hou van deze IJVO liefs  
Sumera♥ 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
De leukste wijk is zijn de wilde 
waterelfjes  
Floor  
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Dank jullie wel voor deze IJVO 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Het is nat  
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Tip: ga niet te dicht op andermans 
hut staan  
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Bedankt aan alle vrijwilligers  
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hallo de IJVO is leuk maar het is 
jammer dat het regent 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Ik ben wachel 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Leukste is IJVO  
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Kom altijd naar de IJVO ! 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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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 dang 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 Chloë wat heb jij een mooie 
hut 
Xxx Rowenna 

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 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, stoere en leuke Luna en 
Lucas. Heel veel plezier in jullie 
hut. Maak veel lol, doe gek en 
bouw er maar flink op los! Kus 
trotse Papa en Mama 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Mooie hutten allemaal! Heel goed 
gedaan, vooral William en Loïs! X 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hey Jena, Aerin & de rest. Heel 
veel plezier! 
xxx mama 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hey Yoyoking, kneiter coole hut! 
Samen ook wat bouwen? –xxx- 
3ma 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Lieve Gijs, heel veel plezier deze 
dagen nog. Fijn dat je het zo leuk 
hebt. En een super mooie hut met 
Joel en Lodewijk. Liefs xx 
♥mama, milan en justin 
Lieve Arnau, De IJVO is lekker vet 
van de pret. Genietse Mama, 
Papa & Aurav 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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IJVO McDrive 
 
Die Young Ones zijn echt van alle 
markten thuis. Justin timmerde ’s 
avonds thuis even een bord in elkaar 
voor de enige echte IJVO McDrive! En 
er stond meteen een rij, want wie wil er 
nou niet iets lekkers van de IJVO 
McDrive? 
 

 
 

 
 
..en de gezonde McDrive 
 
Ook nieuw op de IJVO dit jaar: een 
kraampje met lekkere, verse 
groenten en fruit. En daar werd 
meteen goed gebruik van 
gemaakt. Want na de McDrive wil 
je soms wel even een paar lekker 
sappige druiven of een frisse 
komkommer. Vul jij ook een zakje 
met het lekkers van de gezonde 
snackbar? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Glutenvrije pannenkoeken! 
 
Rea liep vorig jaar rond op de IJVO en 
zag dat er behoefte was aan glutenvrije 
pannenkoeken. Tja, en als je dat een keer 
zegt op de IJVO…dan mag je er natuurlijk 
zelf voor zorgen ;-) Dus bakt Rea dit jaar 
elke dag een uur glutenvrije 
pannenkoeken voor de kinderen die geen 
gluten kunnen eten. Zo kunnen ook zij 
lekker genieten van een pannenkoek op 
de IJVO. Top idee van Rea!  

 
Geprankt! 
 
Van je vrienden moet je het hebben. Tim 
vond de IJVOkaart van Bart in de hut. En 
in plaats van hem terug te geven aan zijn 
vriend, bracht ie hem naar de infobalie, 
zodat Bart omgeroepen zou worden en 
iedereen kon horen dat hij zijn kaart kwijt 
was geraakt. Geprankt! Gelukkig lag Bart 
zijn kwijtgeraakte portemonnee ook bij de 
infobalie, kon hij die meteen ophalen.  
Spullen kwijt of kaart gevonden: ga naar 
de infobalie! En nou natuurlijk niet 
allemaal deze grap uithalen, want de 
lieve mensen van de infobalie hebben het 
druk genoeg met alle gevonden en 
verloren voorwerpen en vragen J 

 

De magische spreuken van de Toffe 
Tovenaars 
 
Hoe is het weer?  
‘Maandag en dinsdag lekker warm en 
veel zon! Vandaag is er regen voorspeld, 
maar we gaan het zien….en als het valt 
is het niet erg want het is de IJVO!’ 
 
Wat horen we bij de Toffe Tovenaars?  
‘Wij hebben toverspreuken, zoals Zig Zeg 
Zag, wij zeggen nu gedag. En voor het 
eten zeggen we: Mieke Makke Meten, wij 
gaan lekker eten!’ 
 
Hoeveel kinderen zitten er in de wijk? 
‘Er zijn rond de 100 Toffe Tovenaars.’ 
 
Hoe ging sport en spel? 
Fantastisch! Door de weddenschap die 
we met de wijken hadden gesloten bij de 
stormbaan ging iedereen de waterbak in, 
ook de wijkleiding! Het werd één groot 
waterballet J.’ 
 

 
Hoe is jullie team? 
‘Super leuk! Wij lachen de hele dag en 
maken van elke dag een feestje. Want 
een dag niet gelachen is een dag niet ge-
IJVO’d!’ 
 
En, hoe zit het met het liefdesleven van 
de Toffe Tovenaars?  
‘Er zijn wel wat koppels ontstaan, maar  
niet bij elkaar in de wijk…’ Misschien 
maar beter ook ;-) 
 
Wat willen jullie nog kwijt?  
‘Wij zijn superblij dat er weer een 
volledige IJVO is! En we zijn super trots 
op de wijkleiding en de kinderen, want het 
zijn echte tovenaars!’ 
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Lieve Loïs  
We zien je genieten van alle leuke en 
lekkere dingen op de IJVO! Veel plezier 
nog! 
Complimenten voor iedereen die zich 
inzet om de IJVO tot zo’n groot feest 
maken voor de kinderen! 
Groetjes Mathijs en Wendy 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve Finn, 
Geniet nog heerlijk van deze leuke IJVO dagen! 
Je hebt samen met je vriendjes een super mooie 
hut gemaakt! Veel plezier nog! Dikke kus papa, 
mama en Lily 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve Jesse & Sophie, 
Heel veel plezier nog op de IJVO, jullie hutten 
zien er al heel gaaf uit! Geniet er nog van de 
komende dagen! 
Dikke kus van papa en mama 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve Denise, 
Heel veel plezier met je vriendinnen deze laatste 
IJVO. Liefs, papa en mama en Raoul 
Ps: #kaasisheilig# ijvo hutekase 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve Yara,  
Heel veel plezier op de IJVO! Geniet ervan met 
al je vrienden en vriendinnen en zet hem op bij 
de Dansende Dwergen. Wij houden van je!  
Dikke kus, papa, mama en Fayèn. 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve Yasmina en Amira, 
heel veel plezier weer vandaag. 
Mama houd heel veel van jullie! 
Kusjes Mama, Layla en Yessin. 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hallo Sjoerd en Leonie 
Opa adri en oma cocky hopen dat jullie t leuk 
hebben op de info 
Dikke zoen uit bergambacht❤❤❤❤❤ 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve Carice,  
geniet van de laatste IJVO dagen. Maak er nog 
één gezellige tijd van. Volgend jaar de Young 
Ones? 
Herberg Rob 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve Finn, 
Wat een gave hut heb je gemaakt met je 
klasgenoten! Heel veel plezier nog op de IJVO 
Xxx papa, mama en Britt 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hoi Thomas,  
Heel veel plezier op je eerste IJVO! Vrijdag 
komen we even de hut bewonderen.  
Groetjes Dennis, Tamara, Dyon & Britt en Milan 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 

Lieve Zoë en Féline, 
Heel veel plezier vandaag weer op de 
IJVO met jullie vriendjes en 
vriendinnetjes. 
Jonathan en Pepijn heel erg bedankt 
voor de goede zorgen voor Zoë. Wat 
een fijne vrienden heeft ze toch om 
zich heen. 
En Féline hopelijk is je 
vriendinnengroep vandaag wel 
compleet. 
Papa en Mama houden van jullie! 
Dikke kus. 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve Mick, 
Heel veel plezier op de IJVO! 
Nog een paar dagen genieten bij de 
Razende Reuzen. 
Dikke kus papa en mama 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve Finn, 
Heel veel plezier nog op de IJVO!! 
Vrijdag komen we je hut bewonderen! 
Dikke kus Tim, Chantal, Isa en Mick 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve Liz,  
Heel veel plezier op de IJVO! 
Maak er weer een feestje van. Samen 
met je vriendinnen.  
Liefs papa & mama  
Fem, Jill 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve Jellex  
We hopen dat jullie het weer top 
vinden! 
K&M 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
He toppers! 
Julian & Mechael wat zijn jullie top 
bouwers wat een geweldige hut. Trots 
op jullie! 
Liefs mam 6T 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve Sophie & Senna,  
Wat hebben jullie een super knusse 
hut! Heel gaaf. Heel veel plezier 
samen. Dikke knuffel!  
Mama 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve Mick, 
Heel veel plezier nog op de IJVO! 
Veel liefs Herjan, Daan, Finn & Britt 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve Kynan, Owen,Ravi, Demi, Jilles, 
Yara, Romy, Wouter, Lisa, Elijah. Van 
de trekvogel: wat een top week 
hebben jullie! Veel plezier  
Groetjes papa en mama van Kynan 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

Lieve Demian 
Heel veel plezier nog de laatste dagen 
op de IJVO 
Xxx mam 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hi poepsie, 
Veel plezier vandaag! 
En succes met de hut met coco! 
Liefs mama 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve en stoere 
Arnav, Avelon, Kaya, Matthias, Max, 
Rayan, Robin, Silke, Thomas en Timo 
Wat doen jullie het fantastich op jullie 
allereerste IJVO! We zijn ernorm trots 
op jullie! Zet hem nog even op, en voor 
maandag veel plezier in groep 4A! 
Heel veel liefs van jullie ouders 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hele toffe dag Mats Brink en Pip! 
Xxx papa en mama 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve Julian en Liva, 
Wat een gezellige week hebben jullie! 
Veel plezier op jullie laatste IJVO dag 
van het jaar. 
Kus pap en mam 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve Fenna,  
Zo leuk om te zien hoeveel plezier je 
beleeft aan de IJVO! 
Heel veel plezier nog de laatste dagen! 
Heel veel liefs papa, mama en sophie 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hoi Jasmijn en Stan 
Weeer zo’n top dag op de IJVO 
heerlijk genieten  
Groetjes papa en Mats  
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Groep 4a torenuil 
Veel plezier op de IJVO 
Liefs ouders 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve Souhail, Haythem en Nair heel 
veel plezier op de IJVO 
Liefs en knuffels mama en papa 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve Jamie en Robyn, na 2 dagen 
flink buikgriep eindelijk naar de IJVO! 
Heel veel plezier! 
Xxx papa en mama 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve Loïse 
Lekker veel name op je t-shirt zetten 
-x- mam 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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De IJVO is te gek en ik doe de meiden in 
onze hut de groeten. Samen hebben we een 
mooie hut gemaakt, groetjes Hege 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Het is super leuk hier! Wel jammer dat er 
geen spookhuis is maar…. Het is hier 
fantastisch!! Veel plezier van Mila 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Jill voor papa en mama en Shofe het is leuk 
hier lieve papa en mama het is super lief van 
jullie dat we naar de IJVO mogen doei 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
De IJVO is leuk! En er is veel te doen! xxx 
Tess 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Let op glad. Door de regen is het heel glad. 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Ik ben Joost en de IJVO is de leukste 
huttenbouw ter wereld 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hallo de IJVO is echt te gek je kan alles doen 
ik heb geknutseld en natuurlijk geverfd aan 
mijn hut groetjes Isa de Hoop 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hoi ik ben Romy, papa en mama ik heb een 
hele mooie hut de IJVO is super leuk ik zit in 
de razende reuzen Gr. Romy J 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
De IJVO is leuk grappige kabouters lekker 
verven timmeren en lekker knutselen en 
lekker dingen om te halen fijn IJVO dit jaar 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Het is hier super leuk en gezellig! Er zouden 
wel 3 ouders op ons dak kunnen (of Ronald 
& Martijn) groetjes Fleur en Sofie ♥ 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Harold is de beste hier op de IJVO ♥ 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve Daan en Dieuw ik hoop dat jullie 
morgen een beetje beter zijn gr Fenne ♥ 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
MEGA leuk groeten Lexi Stok 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Groetjes aan Mees en Mila van Stijn 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Onze hut is mooi en de ketchup bij de tosti’s 
is inderdaad niet lekker 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve Gussje Sijbrandij ik hoop dat je de 
IJVO leuk vind ♥ gr je lieve moeder Fenne♥ 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
De pannenkoeken zijn leker 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hoi Bente & Loïse ik vindt het heel leuk hier 
met jullie xxx Suus 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve Lars, ik hoop dat je een leuke IJVO 
hebt en dat je volgent jaar weer gaat. Liefs 
Amelie 

Lieve Nova, Amelie en Eline jullie zijn de 
beste vriendinnen die je kan hebben liefs 
Tessel 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
We hebben net sport en spel gedaan 
groetjes Aimee xxx 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hey IJVO, ik zou graag later in het 
IJVO toneel willen spelen. Kan 
dat? Groetjes Noof 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Heyy Ties heb je een leuke IJVO? Bedankt 
voor het schuilen in je hutje! xxx Carice 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
lieve vriendinnen ik hoop dat jullie een 
leuke IJVO hebben groetjes jullie bestie 
Eline♥ 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hoi Lysan (van Carice) ik hoop dat je het 
leuk hebt huis x-x-x Suus (van Carice) 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Lieve Benjamin, heb je het leuk met Matiz 
groetjes Lauren xxx 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve Nora ik hoop dat je heel veel plezier 
hebt op de IJVO liefs Fedde 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve ouders van mij, het is hier 
fantastisch!!! Groetjes Carice & Jip 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Hey, ik vind de IJVO geweldig! Nova 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- ♥♥

Iedereen in de wereld is lief en het 
maakt niet uit als je anders bent,  
liefs Zoë 

♥♥
 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hoi Lars het is heel leuk op de IJVO. Jamer 
dat jij niet kan want je bent nog te jong 
groetjes Manouk 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hoi mama papa nanda ik ben op het 
IJVOjournaal. Ik mogt het zeggen. LEVEN 
DE IJVO liefs Floor Smeets 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hoi kinderen van de Torenuil! 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Ik doe de groetjes aan Denise, Sousa 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hi mam, papa, oma en opa maak je geen 
zorgen want ik heb een schoone 
onderbroek –xxx- 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Veel beterschap alle kinderen in de EHBO 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Ik heet Bart en houd van de IJVO. Ik zit in 
groep 6 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Bij de E.H.B.O. krijg je snoep 
 

Lieve Loïs, Suus, Noor en Cato. Heel veel 
plezier en succes volgende jaar. Ik hoop 
dat jullie weer bij mij in het team komen.  
-xxx- Cate 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hoi mama en papa. De IJVO is superleuk. 
Kris, Lisa en ik hebben net onze haren 
gevlochten en we hebben de mooiste hut 
groetjes Leah J 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hoi het is heel super leuk doeiii! En 
trouwens de leukste wijk is Razende Rusen 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Superleuke wijkleiding bij de Razende 
Reuzen. 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Liga’s zijn pauper lekker 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hoi papa & mama ik hoop dat je dit leest ik 
was mijn eten en drinken vergeten doei  
-xxx- Belle 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hi, het is hier superleuk. Vandaag waren er 
allemaal work-shops super leuk en 
supergoed geregeld. Groetjes Suus 
Razende Reuzen. 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Voor de meiden die volgende jaar weg 
gaan ik ga jullie missen alvast een heel leuk 
jaar. Doei xxx Loïs V. 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hoi lieve Cate, veel plezier op je nieuwe 
school en nieuwe team (je moet nog wel 
eens met ons hockeyen) Tot snel!!! Liefs 
Cato 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Hoi pap en mam, het is hier heel leuk en als 
jullie denken dat ik jullie mis dan hebben 
jullie het mis 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Pas op. Als je wesp op je arm of been hebt 
moet je niet slaan maar blazen of niets 
doen anders steekt hij meteen 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Ik was van de hut afgevallen en ik ben 
Elijan en ik zit in groep 5 mijn broertje is ook 
hier en mijn broers zijn Evani en Jelano, 
Jessin 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
De hut van Joris en Casper is zo stevig dat 
Frank en Vincent op het dak kunnen 
springen! 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve Lisa, van ♥te gefeliciteerd met je 18e 
verjaardag. Je bent een hele leuke 
wijklijtster. Liefs Lot 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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Te hard geslagen 
Na drie dagen intensief gebruik beginnen 
de hamers zwakke plekken te vertonen. De 
hamer van Bram (Hossende Heksen) brak 
spontaan in tweeën. ‘Ik ging hout halen en 
hoorde ineens: krak! Ik dacht dat het een 
stuk hout was dat brak, maar het was mijn 
hamer.’ Hij staat in de rij voor de infobalie 
om ‘m te laten plakken.  
Gijs (Mystieke Magiërs) heeft dat net laten 
doen. ‘Ik sloeg en ineens vloog er een stuk 
hamer door de lucht.’ Met een kilo tape 
eromheen redt hij het hopelijk tot vrijdag.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wachten op de bouwinspectie 
Tess en Wessel (Epische Eenhoorns) 
zijn er klaar voor: ze wachten op de 
bouwinspectie. Maar dat duurt lang! ‘De 
hut is af, heb jij enig idee wanneer ze 
komen?’ De inspectie is nog een paar 
wijken verderop, dus dan nog maar een 
snoepje eten. 
 
 

 
Nu het 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Levy vierde zijn verjaardag op de IJVO 
Hoe vier je je verjaardag tijdens de IJVO? 
Daar weet Levy alles van. Want 
hieperdepiep voor deze Toffe Tovenaar, 
hij werd woensdag 10 jaar. ‘Ik heb in de 
hut getrakteerd op chips en verder eet ik 
vandaag vooral snoepjes en een tosti’, 
vertelt de jarige. Zijn dag begon thuis met 
twee mooie cadeaus: een nieuwe bureau 
en een tekenboek van Minecraft, waar hij 
groot fan van is. ‘Maar ik vind de IJVO 
ook een cadeau. Samen plezier maken 
met mijn vrienden en een hut bouwen 
vind ik het leukste wat er is’. En Minecraft 
dan? ‘Gamen hoort niet op de IJVO, hier 
moet je voor altijd en alleen in het echt 
kunnen bouwen’, vindt Levy.. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
	
 
	 
 

Blaren, kneuzingen en TLC: het EHBO team draait haar hand er niet voor om! 
Het is weer een hele andere IJVO dan de afgelopen twee jaar, zeker voor de EHBO. Twee jaar geleden hoefden ze helemaal niet in 
actie te komen, vorig jaar kwamen de kinderen maar twee dagen en waren ze vooral druk met activiteiten. Maar dit jaar zijn er weer 
volop splinters uit te trekken, en gekneusde enkels te koelen.  
Sander Zumbrink is sinds 5 jaar coördinator van het IJVO EHBO-team. Inmiddels een redelijk vast team met per dag 8 tot 10 vrijwilligers 
van het oranje kruis, rode kruis en uit de verpleging. ‘Een topteam!’, vindt Sander.  
Hij kan een traditionele IJVO-week bij de EHBO inmiddels zo uittekenen: ‘Op de eerste dag veel spijkers in de voeten, en hamer-letsels. 
Dinsdag zijn er vooral kinderen met verf in hun ogen. Vandaag (woensdag) is het wat koeler, rennen de kinderen meer en zijn er wat 
botsingen. En op donderdag worden de kinderen een beetje moe en hebben ze vooral TLC (Tender, Love & Care) nodig. Opvallend dit 
jaar is dat er gelukkig weinig wespensteken zijn.’  
Deze typische IJVO-letsels neemt het team in de voorbereiding naar de IJVO nog even goed door. ‘Ik plan altijd een herhaalmiddag in. 
Dit jaar hebben we bijvoorbeeld een quiz gedaan met de meest voorkomende letsels en hoe we die op de IJVO behandelen.’ Dat is niet 
zoals bij een ‘normale’ EHBO-post vertelt Sander: ‘We verbinden en tapen hier minder snel. Vaak is koelen en bewegen bij een kneuzing 
ook wel genoeg. Als we gaan tapen dan komen we de vriendjes en vriendinnetjes namelijk soms erna ook dat ze zo’n mooi kleurtje op 
hun been willen ;-).’  
 
Het team zit niet alleen op de vaste post, er lopen ook altijd twee EHBO’ers over  
het terrein. Zij kunnen direct hulp verlenen als dat nodig is. Gelukkig zijn de meeste  
letsels niet ernstig. ‘Bijna alle kinderen die worden doorgestuurd naar huisarts of  
ziekenhuis zien we de volgende dag weer terug. En we bellen altijd even na hoe het  
gaat als we iemand hebben doorgestuurd. Ouders waarderen dat, en dat maakt het  
heel dankbaar werk. Het is fijn om kinderen te kunnen helpen.’ En dat is niet alleen  
bij zichtbare letsels. ‘Sommige kinderen komen hier vaker terug. Ze zoeken gewoon  
even wat aandacht of vinden het fijn om even op een rustig plekje te zijn. Ook daar  
zijn we voor.’ Op de EHBO-post hangt een overzicht met foto’s en namen van  
kinderen waar extra op gelet moet worden. ‘Bijvoorbeeld omdat ze diabetes hebben.  
Het is voor ons handig om dat vooraf te weten en een foto te hebben.  
Dan herkennen we de kinderen als ze hier komen.’ Je kunt je kind dus echt met een  
gerust hart achterlaten op de IJVO! 
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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 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve, stoere en leuke Luna en Lucas. Heel 
veel plezier in jullie hut. Maak veel lol, doe 
gek en bouw er maar flink op los! Kus trotse 
Papa en Mama 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Mooie hutten allemaal! Heel goed gedaan, 
vooral William en Loïs! X 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hey Jena, Aerin & de rest. Heel veel plezier! 
xxx mama 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hey Yoyoking, kneiter coole hut! Samen ook 
wat bouwen? –xxx- 3ma 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve Gijs, heel veel plezier deze dagen nog. 
Fijn dat je het zo leuk hebt. En een super 
mooie hut met Joel en Lodewijk. Liefs xx 
♥mama, milan en justin 

Lieve Arnau, De IJVO is lekker vet van 
de pret. Genietse Mama, Papa & Aurav 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Slay xx je moeder 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hoi Thijss wat heb je het weer naar je 
zin. Dit jaar weer een echte IJVO. Dikke 
kus papa 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve Daantje, je eerste chte IJVO hoe 
gaaf is dat! Veel dingen geleerd en 
vooral goed op je budget gelet. 
Knapperd. Veel plezier de laatste 
dagen! Liefs Mampje 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Dagje oefenen op de namen. Lieve 
Nour, Aleyna, Anna, Nova, Mila en 
Hege. Veel plezier de laatste dag! Gr. 
Jasper, Karin, Jits en Ole 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Lieve Kynan, kusjes van he zusjes 
Vienna en Liv! ♥ 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 

 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hoi Daan en Saar ik hoop dat je een 
geweldige week hebt en een gelukkige 
verjaardag Saar! Love Kai (your jealous 
little brother) 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve Tesse & Isa, Veel plezier 
vandaag! Dikke knuffel paps & mams 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve Ian Colin, wij zijn trots op jou! Te 
amamos! Papa & Mama 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Lieve Juliëtte al 2 dagen achter elkaar 
zie je eruit als een Shrek zo groen van 
de verf ben je maar je bent een tollende 
trol, liefs Mam en Pap. 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve Feline, veel plezier vandaag. 
Jammer dat ik niet mee kon. Ik zie je 
vanavond weer! Dikke knuffel Vayenne 
en Mama 

 
Lieve Nova wil je een snoepje voor me 
kopen? Veeeel plezier! xxx mama 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve Loïse en Juliëtte. Wat een feest 
weer!! Lekker genieten. Dikke kus Mam 
en Pap 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hey jungs & Son’s gang. Maak ze gek 
daar! Veel plezier op de laatste dag 
morgen! XX de mama’s 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve Veerle, je laatste IJVO geniet 
ervan! Veel plezier XXX 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hoi Elin, je moest dus eigenlijk naar de 
ortho maar dat heb ik verzet! Kus 
mama Kler 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve Norah, Jij bent onze goede en 
lieve prinses op deze IJVO zonnige 
groetjes papa, mama en Sophie 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve Daan, Lucie en feestede feeën. 
Veel plezier nog op de IJVO. xxx 
Matthijs & Jorien 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hey Nina, Flinn, Jerez, Milan, Thom. 
Wat een super mooie hut hebben jullie 
gemaakt! Ga zo door kanjers. Liefs 
Berrie + Annemarie 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Yo stijn, iven, yannick, boyd, valantijn & 
hannah → Blije boskabouters, de 
inspectie zag er streng uit ;-) is het 
allemaal goed gekomen?  
Geniet van deze ☼-nige IJVOdag! Veel 
plezier Sylvia (mama) & Frankwin 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Allerliefste Dunca & Lotus ik hoop dat 
jullie een top week hebben love you kus 
mama 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Nog heel veel plezier de laatste dagen 
kus papa en mama (stef & demi) 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve Beach Boys. Jullie allerlaatste 
IJVO! Maak er nog 1 keer een heel 
mooi feest van met elkaar. Dikke 
knuffel Mike & Lisette 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hebben jullie het naar je zin P&M? 
Geniet ervan lieffies! X pap en mam 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve Liz, Crista, Linde, Yara, Evi en de 
rest, Heel veel plezier op de IJVO! XXX 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve Thijmen, veel plezier bij de 
Razende Reuzen. Kusjes, je vader 
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Bezigheidstherapie oudste wijk 
Niet alle kinderen van de oudste wijken 
voelen zich vanwege hun leeftijd 
genoodzaakt om met de activiteiten mee te 
doen die worden georganiseerd vanuit het 
bestuur. De oudste wijkleiding hebben 
daarom zelf allerlei activiteiten verzonnen. 
Waaronder een flipperkast spel zelf maken.  
 

 
 
Het spelletje weerwolven spelen met zijn 
allen, heel toepasselijk als je zelf ook in die 
wijk zit. En er zijn een paar kinderen aan 
het schilderen.  Het ziet er erg gezellig uit 
zo allemaal. 
 

 

Ssssttt… Er wordt een mega grote gum 
gemaakt om de werking van de magische 
pen uit te wissen. Dat mag de prinses 
natuurlijk nog niet weten dus die wordt 
weggejaagd bij de gummenmakers. 
Iedereen helpt mee aan de gum. Floor 
vindt het eigenlijk wel een beetje zielig 
voor de wolf. Ze heeft daarom een badge 
met ‘De wolf is cool’ geknutseld voor de 
gum. Nou ja, omdat Floor vandaag jarig 
is, mag het op de gum. We moeten 
tenslotte samen de grote gum maken. 
 

 
 
Kledingtip van de EHBO 
Nu het weer wat wisselvalliger is, is een 
extra set droge kleding meegeven wel zo 
handig! En denk ook aan een trui of jas 
als het wat frisser buiten is. 
 

 
INGEZONDEN BRIEF 
 
Hallo ik ben Tess en ik zit in de Blije 
Boskabouters.  

 
Ik vond de IJVO heel leuk. Hutten 
bouwen, verven en knutselen, snoepen 
en naar het theater kijken en het IJVO 
lied zingen. Ik vond het eerste deel van 
het toneelstuk ook heel leuk en heb 
hierbij een liedje bedacht wat ik graag 
zing.  
 
Castella is de gemene prinses met de 
magische pen en ze denkt heel slecht 
over de IJVO. Ik wil haar tegenhouden, 
maar hoe?? Ze heeft de wolf, de trol 
Gonny en de 3 feeën betoverd, maar 
alles komt hopelijk weer goed.  
 
En nu gaan we het IJVO lied zingen, doe 
je mee? 

 
Zeg, heb je ‘t al gehoord van de IJVO dit 

jaar, 
We gaan weer een stadje bouwen 

En iedereen timmert een hut in elkaar 
En loopt er met hout te sjouwen 

 
‘t Is toch zo fijn een IJVO-er te zijn 

Je maakt de week wel vol, met spanning 
en veel lol, 

Daar bij de IJVO beleef je wat. 
Daar bij de IJVO, de IJVO jouw eigen 

sta-a-a-a-a-d 
IJVO de IJVO vakantiestad. 

 
Wat is er aan de hand met de IJVO dit 

jaar 
We gaan er een feest van maken 

We zijn voor de 56e keer bij elkaar 
Dat schreeuwen we van de daken 

Dagelijks	raadseltje	van	de	
Blije	Boskabouters:	

	
Het	loopt	door	het	bos	
en	is	altijd	grappig?	

	
	
	
	
	

Het	antwoord	van	gisteren:	
Het loopt door het bos en heeft  

altijd schone tanden?  
Paulus de floskabouter 
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De wolfen kastela zijn zooooo hoog  
Dat ze naar de vliegen. 
Loïs 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Voor al mijn hutgenoten: 
Dykra , Noa, Sanne, Dejan, Nick, 
Ewan en Tyier. 
Nog een fijne IJvo en ik hoop veel plezier 
met jullie te hebben. 
Groetjes, Floor 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Lekkere muizen zijn er op de IJVO!! 
Mattie & Nacho 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
De mooiste hut van de IJVO is van 
Indy, Thomas en Mare! 
Kus van Denise 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Liefste mensen 
Heel veel liefst 
Lotus 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Hoi! Dit is mijn eerste keer en vindt het 
heeeeeeel leuk!!!!!! 
Groetjes Avelon 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
De ol er liefste mama en papa 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Lieve Papa, 
Gefeliciteed met je verjaardag 
Te amamos 
Iany mama!!! 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Lieve Mama en Papa, 
Ik Jaza en Jayda hebben het heel erg 
leuk hier. 
Wij missen jullie echt NIET!! 
Nou wij gaan door. Adios  
Groetjes Senna, Jaza en Jayda 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Leve the chicks!! 
Jada, Senna, Ilse, Indah en Kiara. 
Groetjes Ons!!!! 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Lieve mama en papa  
Ik heb het heel leuk hier!!! 
Liefs Senna 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Lieve Papa, 
Wat was het weer vroeg vanochtend. Wij 
zijn kikkers aan het vangen. 
Liefs Dean & Fay 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Beterschap aan Lisanne en Sanne-jay 
want zij zijn er vandaag niet bij©© 
Hoi ik heet Henk  
Doei groetjes Henk 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
De ijvo is super leuk !!!♥ 

Deese IJVO is heel leuk en tof en i hoop 
dat ik volgend jaar naar de ijvo ga 
Groetjes  
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Ik heb de regen dans gedaan 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Hoi ijvo is leuk 
Groetjes Femke � 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Sometimes i dont wanna be happy  
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Het is heel leuk  
Xx hut 312 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Ik ben al de halve dag me bestie’s gezet  
X Nienke 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Lieve mama en papa, ik vind het super 
leuk hier en ik mis jullie. LOVE YOU liefs 
Lot 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Hoi Fay ik hoop dat je het leuk vind 
groetjes Hege 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
De IJVO is heel luek de dansend dwerge 
heben geluk met alles Veerle 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Eena grootste fan van gina hier in lotus! 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Mama het is hier super leuk, vandaag 
broodje bakken, lievs Luc 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
 Hoi mensen die dit lezen, ik schrijf hier 
voor de elfde keer en ik zit er nog steeds 
niet in dus laat mij er alsjeblieft in � 
groetjes Fenna  
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Lieve papa en mama en ellen ik mis 
jullie niet xx jessie ♥ 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Gefeliciteerd van stijn 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Parapluutje Hoelalah 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Het is super cool hier! 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Ik ben mijn kaart vergeten maar heb een 
nieuwe COOL SLAY 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Ik hou van hout eten gelukkig kan dat 
hier ook xxx m 
.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
ik sta gewoon in de krant het is leuk hier 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Het is super leuk en hier en de slush is 
super xxx Elmas woeste weervolven 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Hoi allemaal Jonathan 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

Bo Schuijt het is hier fantastisch!!! 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
De Tollende Trollen is de beste wijk van 
Lotte en Fay 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
het is grappig dat er soms gefilmd wordt 
Luuk 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hoi papa en mama het is hier heel leuk x 
Jade 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hallo Walnootje het is hier leuk! 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Ik heb het zo naar me zin op de IJVO 
van Angela 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hoi vandaag is het de 4e dag gister 
hebben we hard geverfd en vandaag 
kwam de bouwinspectie en het is super 
leuk 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hoi heel veel plezier bij de IJVO 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Vandaag is het mijn verjaardag 12 
groetjes AJ 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Mag ik plsssss in de krant xxx Semmie 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Iedereen is van de IJVO en de IJVO is 
van iedereen. 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Het is 2022 over 3 jaar zit ik in de derde 
en het is dan 2025 groetjes Sita 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Gister mogt ik zeggen leven de IJVO 
maar het kwam niet op het IJVO jornaal 
liefs: Floor 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Mystieke Magiërs zijn cool – Zoë Peele 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Ik vond het leuk dat onze hut op IJVOtv 
staat toedeloetjes 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hallo Fay en Lotte het is heel leuk 
weekje ik hoop dat jullie het leuk vinden 
hier Hege 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve mama en Cas ik vind het super 
leuk om jullie hier weer op de IJVO te 
zien dit jaar Cas is een super goede 
young one en mama doet het super 
goed bij de mystieke magiërs love you 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hoi ik mis jullie papa en mama 
♥groetjes♥ Eline van den Berg 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hey groetjes naar me buren van 
nummer 21 Ria Gerda Dini en Marian 
groetjes Angela 
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Lieve Quint en Lizz, 
Geniet van deze nieuwe IJVO dag! 
Trots op jullie! Love You© 
XX mini mama 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Lieve Eva, 
Veel plezier op de IJVO. 
Dikke kus van Mama en Papa 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Lieve Dante, Jack, Mats, Ot, Max, James, 
Veerle, Fenne, Eva en Fleur(en alle andere 
kinderen van groep 4 Agnesschool) 
Wat een mooie hutten hebben jullie!!! 
Geniet van de IJVO!! Liefs Diese en Kitty 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Hallo Hossende Heks Chloé 
Wat vind jij het leuk op de je 1E IJVO he….. 
Morgen alweer de laatste dag……maar 
volgend jaar weer!!! 
Xxxx Tom en Mama 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Hallo feestende twin’s 
Wat hebben jullie een MEGA hut…Super 
leuk hoor! 
Volgend jaar weer!!! 
XX Maan en Tom 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

Lieve Dante, 
Je allereerste IJVO! Wat heb je een plezier!! 
Geniet van deze mooie week met je 
vriendjes! 
Liefs Papa, Mama & Diese 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Lieve Dean & Fay 
Wat hebben jullie toch een plezier!! 

Elke dag met een grote SMILE naar de 
IJVO!!! 
Liefs Papa en Mama© 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
©Hallo Yara, 
Veel plezier op de IJVO!!!!! 
Groetjes Mama 
PS. Hou van jou©© 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Fedde, 
Wanneer mogen we je hut eens zien? 
X Papa en Mam 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
MorgenJ 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Lieve Esmee en Manouk 
Wat een super mooie hutten hebben 
jullie!! 
Veel plezier. 
Dikke Kus Lars© 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Lieve Emily, 
Veel plezier op de IJVO. 
Groetjes Mama, Papa, Lucienne en een 
poot van Norah 

Lieve eva. Veel plezier op de IJVO. Dikke 
kus en groeten opa en oma 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Dank jullie wel voor deze heerlijke week 
voor de kinderen. Oma en opa van Leah 
en Eva. 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Lieve Vigo. Veel plezier op de IJVO. Liefs 
Rolf, Doeska en Pem 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Geniet van je laatste IJVO fleur! Gezellig 
samen met je vriendinnen Tess, Sofie en 
Carice. Groetje, mama & papa. 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

Lieve Jens en Mats, morgen nog 1 dagje 
IJVO! Heel veel plezier. X Papa en Mama 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Hi Lauren en benjamin. Wat een vette 
hutten hebben jullie gemaakt met je 
vrienden (Feline, Matiz en Floor) veel 
plezier! X Mama, Claire en Papa Rob 

Lieve BIBI, selah, Cristal & Mette. Alweer 
de één na laatste dag. Wat hebben jullie 
het leuk. Veel plezier nog! Xx Mama Bibi 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
THUIS OOK OPRUIMEN 
 
Zo zie je maar, Het heeft toch 
effect om thuis de eigen kamer op 
te laten ruimen. Dit beeld is 
vastgelegd op dinsdag. Wat een 
perfecte uitlijning, sortering en een 
netheid. 

 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Lieve Tygo Doeser ♥ 
Leuk om te zien dat je zo geniet 
Love you  
Kus mama 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Lieve beachboys, wat een gave 
hut! 
Geniet van aller laatste IJVO 
kanjers 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Lieve Tess & Wessel,  
Wat een super hut hebben jullie 
samen gebouwd. Veel plezier 
Xxx Matthijs & Jorien  
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Lieve Roos, Julia, Jan, Lize, Yara 
& Leonie, wat hebben jullie een 
toffe hut met balkon & terras!! Nog 
heel veel plezier gewenst samen!  
Liefs Mark & Hanneke & Rijk ♥ 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Evi Hommersom heeft woensdag 
ochtend in de IJVO Week haar 
tand gewisseld! 
En wij zijn heel trots op haar! 
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♥ Lieve Mees, ♥ 
Wat een toffe hut hebben jullie. WAUW! 
Roos is zoooo jaloers en mist de IJVO! 
Maak er weer een mooie dag van. 
Love you! X papa, mama + Roos 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve Evi en Nina, 
Wat een mooie hutten hebben jullie al. 
Veel pleizer! Papa en mama 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve Tygo.D, Tygo.G en Finn.G 
Nou dat was me een heenreis voor we bij de 
IJVO waren, maar het is gelukt.  
Veel plezier mannen  
Liefs mama Mendy 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve Tess en Damian 
Heeéel veel plezier nog de laatste dagen  
Kus pap en mam 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hoi Valerie  
Veel plezier nog de laatste dagen! Want na 
groep 8 mag je niet meer. Je hebt echt een 
hottie hut 
Xxx Je broer en zus 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hoi Nova, Hege, Mila, Aleyna & Anne & 
Nour  
Heel veel plezier op de IJVO!!! 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Toppers van hut 42! 
Veel plezier nog! 
Groet Nina 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve Fiene, 
Samen met Stan en Tess snoepjes halen en 
elkaar helpen met de hut,  
Wat is de IJVO toch een fantastisch feest 
Geniet ervan 
Liefs, Mike & Lisette 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Veel plezier op de IJVO lieve Mette! 
Groetjes Siem 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Uit betrouwbare bronnen heb ik vernomen 
dat er vanavond twee wilde waterelfjes te 
zien waren op het jeugdjournaal! 
Hoe tot zou het zijn als dit nieuws ook in de 
AvonturenKrant zou komen! Fijne avond! 
Groetjes van de moeder van wild waterelfje 
Floortje 

 

Lieve Kiara, 
Wat een mooie grote Chickies hut 
hebben jullie gemaakt. En wat een 
mooie knutsels! Lekker genieten met je 
vriendinnen.  
Dikke kus, Papa en mama 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve Isis, 
Wat ben je aan het genieten van de 
IJvo. Vandaag was de CreaTent al 
vroeg open. Heb je je sleutelhanger 
afgemaakt? Op naar de laatste dag…  
Liefs, 
Papa en mama 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve Blije Boskabouter Lotte, 
Geniet vandaag weer van de IJVO, 
slush en tosti's met je vriendjes en 
vriendinnetjes. 
Veel plezier lieverd, 
Papa & Mama 

Hallo Blije Boskabouters, 
Wat leuk dat jullie bij ons in het wijk 
zaten dit jaar. De paddenstoelen zijn 
fantastisch, groot en mooi geschilderd. 
Niet rood met witte stippen, maar alle 
kleuren van de regenboog. Deze 
bleken op woensdag goed waterdicht. 
Jullie hebben mooie cijfers gekregen 
van de bouwinspectie. Dit jaar hadden 
we zelfs bezoek van Oekraïense 
kinderen. Helaas konden we door de 
regen niet alle sport en spellen doen, 
maar bij het sponzenspel en de 6-kamp 
waren jullie super fanatiek. We zagen 
jullie langskomen met allerlei soorten 
snoep, chips en ander lekkers uit het 
kindercafé. Ook de knutseltent werd 
goed door jullie bezocht. Wij hebben 
een super leuke week gehad met jullie! 
 
Tot volgend jaar, Paul, Niels, Brian, 
Faan, Lisanne, Lola, Belle, Charley, 
Linda, Iwan, Dion en Nathalie 

VOORSTELLEN: VRIJWILLIGERS  
Er zijn wel 1000 redenen te verzinnen 
waarom je vrijwilliger wilt zijn op de 
IJVO, maar de meest gehoorde reden 
is dat je kinderen op de IJVO hebt 
waar je je graag voor in zet. 
Zo ook een aantal van onze eigen 
redacteuren. Wij stellen ze graag aan 
je voor: 
 

 
Vrijwilliger Ronald is al een bekend 
met het vrijwilliger zijn. De afgelopen 
jaren heeft hij al op verschillende 
plekken geholpen. Sport en spel, 
opbouwen, afbreken en nu de krant. 
Op de IJVO lopen Fay (7) zit bij de 
Feestende Feeen en Dean (11) zit bij 
de Epische Eenhoorns. Voor Fay is het 
haar eerste keer en ze vind het 
prachtig op de IJVO. Dean mag 
volgend jaar nog één keer en hij hoopt 
daarna Young One te worden, dus 
Ronald heeft geen keuze om zich de 
komende jaren weer in te schrijven.  
 

 
Vrijwilliger Vincent loopt voor het eerst 
mee als vrijwilliger. Zijn zoontje Casper 
(6 jaar) zit bij de Trollende Trollen en 
zijn dochter Meike (13) is vrijwilliger bij 
de Crea-tent. Meike heeft het initiatief 
goed aangewakkerd bij haar vader. 
“Pap, ik wil graag helpen, maar dan 
moet jij ook mee gaan” Met zo’n 
enthousiaste dochter kun je natuurlijk 
niet anders dan het goede voorbeeld 
geven. En goed nieuws voor ons, 
Vincent heeft het zo naar zijn zin dat 
hij er volgend jaar weer bij is! 
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RECTIFICATIE 1 - OEPS…. 
De namen bij het artikel in het AD van maandag over de IJVO waren niet helemaal juist. 
Moest zijn op de voorgrond met Dana, Noelle en Tess. Op de achtergrond Marlijn, Soraya. 

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, diner bon 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 
• Geef uw kind vrijdag voldoende extra kleding mee, een ongelukje zit in een klein hoekje. 

Het weer morgen 
 
Vrijdag 18 augustus 2022: 
 
Half bewolkt,  
Min 14 graden 
Max 24 graden  
Regen ca 0,5 mm. 
Wind 5 – 8 km p/uur 

 
 

 
 
 
 
 

EHBO woendag 17-8-2022 
Gat in hoofd   1 
Splinters    2 
Pleisters    27 
Kneuzen/verstuiking  11 
Wespensteek   4 
Schaafwond   17 
Spijker in voet   3 
Blaren    17 
Op lichaamsdeel geslagen  13 
TLC    6 
Wondje    6 
Voet gestoten   1 
Slotje vast in lip   1 
Spons in oog   2 
Overig    21 
	

Er	worden	elke	dag	foto’s	
gemaakt	op		

IJVO’s	Avonturenbos.	
	

Deze	kunt	u	bekijken	via	
www.ijvo.nl	

	

	
	

UITSLAG SCHOONSTE WIJK: 
   
Jonste: Dansende Dwergen,& Trollende 
Trollen. Oudste: Woeste Weerwolven 

UITSLAG SPORT EN SPEL 
 
Jongste Wijk  
 
S&S1 
Dansende Dwergen 4 
Hossende Heksen 6 
Feestende Feeën 8 
Tollende Trollen 10 
 
S&S 2 
Dansende Dwergen 6 
Hossende Heksen 6 
Feestende Feeën 5 
Tollende Trollen 6 

UITSLAG SPORT EN SPEL 
 
Oudste Wijken  
S&S 2 
Vrolijke Vuurvogels 6 
Mystieke Magiërs 4 
Woeste Weerwolven 8 
Epische Eenhoorns 4 
Razende Reuzen 10 
 
Jongste Wijk  
6 Kamp 
Dansende Dwergen 10 
Hossende Heksen 10 
Feestende Feeën 10 
Tollende Trollen 10 
 


