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Het is feest! Gisterenmiddag is het gelukkig toch 

allemaal goed gekomen en we hebben vandaag kunnen 
genieten van een fantastische feestdag.  

 
Hebben jullie allemaal op het springkussen gezeten, of 

een frietje gegeten?  
 

Castella is weer lief en heeft de hele dag verliefd met 
haar prins op de IJvo rondgelopen.  

 
Ook de andere bosbewoners waren er weer vrolijk bij! 

Troela Trol heeft zelfs een liedje gezongen in de 
Feesttent.  

 
Het was een fijne dag! Tot volgend jaar. 

Krant 



	

	

Algemene pagina 

IJVO 2022 – IJsselstein – vrijdag 19 augustus 2022 
IJVO Online – www.ijvo.nl – email krant@ijvo.nl 
Meer IJVO nieuws op Facebook: IJVO Journaal 

	

Drie Generaties 
Als iedereen van het gezin is besmet met 
het IJVO-virus dan spreken we over een 
echt IJVO-gezin, maar er zijn ook echte 
IJVO-families. 
Sommige families lopen hier met 3 
generaties rond. Deze keer stellen we 
een nieuw gezin aan jullie voor: 

 
Vader Jeroen is tenthoofd van de 
Spullenbazen, moeder Denyse helpt bij 
de EHBO, dochter Jenna is Young One 
en dochter Dieke zit bij de Blije 
Boskabouters. Maar niet alleen het gezin 
doet mee, ook opa Ton is een bekend 
gezicht en helpt al jaren bij de 
Spullenbazen. 
Enthousiast geworden van alle 
vrijwilligers verhalen? Meld je alvast aan 
voor volgend jaar! Je bent welkom! 
 
Enthousiaste ouderhulp 
Afgelopen donderdag hebben we weer 
veel hulp gehad van enthousiaste 
ouders die kwamen helpen.  

Dankzij de begeleiding van de ouders 
konden de kinderen de wijk in voor de 
Spellentochten. 

 
Ook vrijdag waren er weer ouders die 
zich hebben aangemeld om te helpen bij 
de feestmiddag. Van poppendokter tot 
het begeleiden van spelletjes in de 
speltent, alles werd gedaan met een 
glimlach. Ouders, bedankt! 
 

Love doctors actief 
Deze week zijn er echte matchmakers het 
veld in gegaan. De Love Doctors, hebben 
geholpen bij allerlei problemen, nieuwe 
verkeringen, relatieproblemen en advies. 
Heb jij met ze gesproken? Dan hopen we dat 
ze ook voor jou gezorgd hebben voor een 
hele gelukkig liefdes leven. 

 

 
Barbecue 
Ieder jaar zetten de geweldige vrijwilligers 
van de barbecue zich in om alle kinderen een 
broodje te laten maken. 
Je moet er even voor werken (met je stokje 
boven het vuur zitten), maar dan heb je ook 
gewerkt voor een heerlijke traktatie. Bedankt 
team Barbecue! 

 

Actief met sport en spel 
Afgelopen week hebben alle wijken 
hun best gedaan bij de stormbaan, 
sponzenspel en de 6-kamp. Top dat 
bijna iedereen door de waterbak is 
gegaan! Zelfs de leiding ging met 
mooie duiken in het water.   
Records zijn gesneuveld!! Wat een 
toppers hebben we in IJsselstein!! Er 
zitten een paar topatleten tussen. 
Wij hopen dat iedereen het naar de zin 
heeft gehad deze dagen. 
Groetjes van team ‘sport en spel’ 
Bart, Samantha, Michelle, Oane en 
Esther 
 
De Young Ones 
Voor alle kinderen die dit jaar voor het 
laatst zijn en graag volgend jaar weer 
naar de IJVO willen is er een oplossing. 
Als kind van vrijwilliger (Ja, één van je 
ouders moet dan ook een hele week op 
de IJVO zijn) mag je vanaf 13 jaar bij het 
Young Ones team. Het team van de 
Young Ones helpt de hele week bij allerlei 
klusjes. Van zeefdrukken tot 
slushpuppies maken en van assisteren 
bij Sport en Spel tot mee met de 
bouwinspectie. Je ziet alle kanten van de 
IJVO en bent de hele week lekker bezig. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Antwoord	van	het	
raadseltje	van	de	Blije	

Boskabouters:	
	

Het	loopt	door	het	bos	
en	is	altijd	grappig?	

	
	
	
	
	

Antwoord:	
Paulus de mop kabouter 

	

 
Pallets & vervoerders nodig! 
De IJVO heeft elk jaar heel veel pallets 
nodig. Sommige bedrijven brengen 
deze het hele jaar door naar onze 
opslag. Maar heel veel (lokale) 
bedrijven hebben die mogelijkheid niet. 
Wij zoeken iemand met een 
aanhangwagen of grote bus,  die 
geregeld, misschien elke maand, naar 
bedrijven wil gaan om deze op te halen 
en weg te brengen naar de opslag.   
Mocht je dat willen en kunnen, kan je 
contact opnemen met Eric Oorschot 
(informatie balie) 0646325254 
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Hallo, Walnootje 
Ik ben…… 
Hoi het is super gezellig op de IJVO. 
Boe!! Kastella 
Groet Anneleen 
Hallo papa, mama en Rijk. Het is super leuk 
hier. Want ik ben een wilde waterelf 
Roos van Werkhoven 
------------------------------------------------------- 
Hoi  
Hiep Hiep hoera AJ! 12 jaar!  
Lucy 
------------------------------------------------------- 
hallo ik ben peppa pig knor 
Groetjes mila 
Jannes de strijder 

 
------------------------------------------------------- 
lieve mama 
Ik heb het suuper leuk op de ijvo. 
Van crista 
------------------------------------------------------- 
papa en mama, 
Geef me meer MONEY…….. 
------------------------------------------------------- 
Is een komkommer, groente of fruit? 
------------------------------------------------------- 
maar ja, ik heb geen bananen, ik heb geen 
bananen vandaag. 
-XXX- Lara© 
------------------------------------------------------- 
hoi pap & mam. 
I©you vandaag ben ik zo dol als een 
dwaallichtje. Liefs Floor  
------------------------------------------------------- 
Hoi de jijvo is super leuk en gezellig  
Isabel 
------------------------------------------------------- 
hoi Oma, 
Heb je last van de herry. 
Groetjes Pip 
------------------------------------------------------- 
He papa en mama en sem, 
Ik mis jullie niet. Liefs Fenne. 
------------------------------------------------------- 
Lieve Papa en Mam  
Ik heb het leuk op de ijvo. 

Kuzzzz Liz 
Hoi Mama 
Van Karijana 
Ik heb het leuk op de IJVO 
Liefs Milou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
lieve papa en mama. 
Ik heb het heeeeeeellllll leuk op de ijvo en ik 
wil jullie heel erg bedanken!!! 
Groetjes ©Emily en Leanne 
Hoi ik heb een crush op iemand© 
Lieve Lucy, wat leuk dat ik eindelijk naar de 
ijvo kan weer met jou. 
Liefs Livia je klijne zusjeXX© 
Het gaat super goet de hut is met alle kleuren 
van de regenboog. 
Groetjes 
De ijvo is de beste!!!!!!!! 
Luiza 
Groetjes naar thuis naar Sofie, Papa en 
Mama en natuurlijk mijn puppy foppe 
J©x-x-© Linde 
---------------------------------------------------de ijvo 
is de beste en leuker dan school 
Liefs Nova. 
Hoi Mama 
Het is super leuk. 
Doei mama!! 
Ik ben geintervieuwd door ginaJ 
Groetjes Angela 
Hoi mensjes, daar zijn we weer. 
Lindsey Merel, en Elise 
Lieve mama en pap. 
Het gaat hier goed hoor!!! Jullie hoeven je 
geen zorgen te makenJ 
Groetjes………….. 
Lieve Mama, ik vind het echt heel leuk op de 
IJVO en ik vind het echt heel lief van jou dat 
ik op de ijvo mag van jou. 
Liefs Olivia S…… 
XXXXX 
Hoi Ik ben Mike en ik vind super leuk hier. 
Groetjes Mike. 
------------------------------------------------ 
Nova je bent de beste. 
Liefs Amelie 
Super leuk hier, 

Ik wil nooit meer school leve de IJVO!!!! 
Castella heeft op onze hut gezet: Veel 
te veel kleur!!! Waarom?.....Olivia 
------------------------------------------------ 
Hoi Ik heb het heel gezellig en leuk met 
mijn vriendinnen� Groetjes Nikki! 
Het is hier MEGA leuk!!!! 
------------------------------------------------ 
 
Hallo ik ben Anne en ben op de ijvo. Je 
kan ALLES doen. Snoep kopen,chillen, 
ijs, tosti’s broodje knakworst en meer 
dingen. 
Doei 
------------------------------------------------ 
Hoi iedereen. Het is hier heel leuk op de 
ijvo. Wij hebben onze hut al af. Je kan 
snoep halen dat is het leukst� 
Groetjes Emma. 
------------------------------------------------ 
Het is heel leuk op de IJVO en de 
broodjes waren lekker. De leukste dag 
van mijn leven 
Esad 
------------------------------------------------ 
de tollendetrollen tollen altijd 
------------------------------------------------ 
Vandaag heb ik nat gezijn. 
Jos 
------------------------------------------------ 
Vandaag was het warm en ik heb 
gezwomen. 
Ik ben Thijs 7 jaar 
------------------------------------------------ 
Never gonna give you up, never gonna 
let you down. Never gonna run around 
and desert you. Never say good 
bye……… 
Rick Ashley 

------------------------------------------------ 
Hoi Papa en Mama, ik hou van jullie en 
heb het leuk hierrrrr. Allemaal 
handtekeningen op me arm XXXX 
Yanoah 
Lieve Nova, Dayenne, Fenne, Lizzy en 
Lilly 
Ik vind het leuk om met jullie in een hut 
te zitten. Liefs Maud 
------------------------------------------------ 
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Waarzegger 
Bij de waarzegger kon je vandaag je 
toekomst laten voorspellen. Ga je volgend 
jaar verkering krijgen met dat leuke 
klasgenootje? Ga je aankomende week bij 
je sportwedstrijd winnen? Word je heel rijk 
en succesvol? De waarzegster weet het 
allemaal. Naar binnen was soms even 
spannend in de donkere tent, maar 
absoluut de moeite waard. 
 
Poppendokter 
Ieder jaar is het weer even spannend of er 
genoeg vrijwilligers zijn, maar de 
poppendokter had ook weer dienst. Kapotte 
knuffels werden gerepareerd en poppen 
kregen een pilletje als ze niet lekker waren. 
Ook zijn er veel pleisters geplakt en 
verbandrollen gebruikt. Alle patiënten zijn 
goed geholpen en iedereen kan weer veilig 
naar huis. 

 
 
Luchtkussens 
De luchtkussens waren weer voor jong en 
oud een geweldig plezier. Er was een fijn 
springkussen voor de jongste wijk en ook 
een echte stoere stormbaan voor de oudste 
wijkers. Onder toezicht van vrijwilligers en 
de EHBO hebben bijna alle kinderen een 
sprong gewaagd. 
 
Spellen in de tent 
Uiteraard was ook de hele handarbeidtent 
omgetoverd tot een spellenpaleis. Met een 
geweldige ligging (naast de snoeptent) was 
dit natuurlijk een heerlijke stop om even 
langs te gaan. 
 
Circus  
De meest geweldige trucs kon je leren bij 
de acrobaten van Circus Tadaa!. Normaal 
geven zij workshops op scholen, maar 
vandaag waren ze gelukkig bij ons op 
bezoek. Ze hebben vandaag kinderen 
vermaakt met jongleren, rijden op 

 eenwielers en andere trucs. Heb jij ook een 
kunstje geleerd?  
We zijn benieuwd of je het thuis nog een 
keer kunt zien! 

 
 
Reddingsbrigade 
Met een mooie boot stonden de stoere 
mannen en vrouwen van de 
reddingsbrigade klaar om te laten zien wat 
zij allemaal kunnen. Heb jij ze al eens zien 
varen in IJsselstein? Niet? Dan had je nu 
mooi de kans om eens te kijken wat ze nou 
precies doen. 
 
Politie 
De politie was vandaag goed te herkennen. 
Met hun stoere pakken met reflecterende 
strepen vielen ze met het zonnetje pas echt 
op. Collega’s die als vrijwilliger op de IJVO 
helpen kwamen gezellig langs voor een 
praatje en de kinderen konden een kijkje 
nemen bij de auto en de paarden. 

 
 
Brandweer 
De brandweer heeft gelukkig ook even tijd 
gemaakt om langs te komen. Natuurlijk was 
het even spannend, want ze konden alleen 
komen als ze niet voor een oproep 
hoefden. Maar we hadden geluk. De 
brandweerspuit werd uitgerold en de 
ladderwagen uitgeschoven. 

EODD 
Nieuw dit jaar op de IJVO is de 
Explosieve Opruimingsdienst Defensie. 
Met een mooie bus en stoere bompakken 
waren zij een leuke aanvulling op het 
veld. Alle jongens en meiden konden een 
kijkje nemen in de grote bus. Wat je 
normaal op televisie ziet zag je nu mooi 
van dichtbij.  
 

 
 
Schmink 
Prachtige feeën en magische dieren, 
niets was vandaag te gek bij de schmink. 
We hebben veel kinderen met mooie 
versiering op hun gezicht voorbij zien 
komen. Heb jij je laten schminken? Maak 
dan nog even thuis een foto als 
aandenken aan de leuke feestmiddag! 

 
 
Glitter tattoos 
Zowel jongens als meisjes waren 
vandaag klant bij de glitter tattoo-
artiesten. Van stoere tattoos van magiërs 
tot mooie sierlijke vlinders, iedereen die 
weg liep was voorzien van een prachtig 
exemplaar. We hopen dat iedereen aan 
de beurt is geweest en nog lang geniet 
van de tattoos. En dit weekend niet meer 
douchen want dan blijft de glitter tattoo 
lekker lang zitten!  

Op vrijdag is het een ware feestdag op de IJVO. Gelukkig weten ze hier heel erg goed hoe ze er een echt feest van moeten maken. 
Alles wordt uit de kast getrokken om een groot feest te organiseren. De waarzegger wordt ingevlogen, de springkussens worden 

afgestoft en de hulpdiensten worden ingeschakeld. Alles om er voor te zorgen dat alle kinderen een geweldige laatste dag hebben . 
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Castella je bent een slechte prinses. 
Maar we zien je als een heks 
Gr. Emily, Anne en Brechtje 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Beste Kastella, 
Je bent een slechte prinses maar wij zien je 
als een heks. Waarschijnlijk is de hele IJVO 
het met ons eens! Wij weten zeker dat het 
vrijdag goed zal komen lang leve de IJVO! 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Ik ben alweer vandaag me besties kwijt  
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Mama bij de IJvo is het heel leuk 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Hello! 
Ik ben op de IJVO! 
Wie vind de IJVO? 
Doei! 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Mam en pap 
De ijvo is leuk ik heb een nieuwe vriend  
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Lieve wolf,  
Ik vind het zielig dat je iets bent geworden en 
ik weet dat ze er zelf niks aan kan doen. Van 
binnen ben je een goede wolf. Dat weet ik! 
-x- anoniem 
PS. Mag ik nog een high-five? 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Hoi ik ben Anne en ik ben cool en Vos ook  
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Voor Alejandro. A 
Wat is het leuk dat je voor de eerste keer bij 
de IJVo bent met je vrienden succes 
Groetjes Armondo 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Hartstikke leuke dag gehad. De feesstent is 
een super leuke toevoeging! Jammer dat het 
morgen de laatste dag is L 
Groetjes Sterre en Elianthe 
(vrolijke vuurvogels) 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Lieve papa en mama, het is super leuk op de 
IJVO. Helaas lag m’n hand wel in de strond. 
Joni is een grappige hip e onze hut is mooi 
mislukt. 
Groetjes Faylin 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Ik doe de groetjes aan: 
Aleyssa, Leanne, Leah, Benthe, Lisa, Kris, 
Floortje, Lotus, Mees, Ajimika, Gina, Tijl, 
Fenne 
Liefs Fien  
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Hoi ik ben Dikra en ik vermaak me heel erg 
in de IJVO 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Hoi ik ben Bobbie  
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

Hoi! Het is super leuk opde IJVO!! 
J Groetjes team blond ♥ J 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Hallo krant de IJVO is leuk  
Lynn de kruijf 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Mag ik in de krant is grappig maar 
ja doei Bram 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
We vinden dat de jongens van de 
mystieke magiers terug komen  
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Hallo lieve dansende feeën 
Het was super leuk met jullie. Jullie 
hebben gezellig mee gedaan aan 
de spelletjes  
Veel liefs Sharita  
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Hoi i heb een cupcake gegeten bij 
de feesttent en het is hier heel 
leuk!!  
Groetjes Do♥ 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Hallo ik ben bij de feesttent 
geweest en ik heb goed neiuwa 
want ik heb onze hut af gemaakt 
groetjes Lisa! 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Ik zou graag de creatent in mijn 
tuin willen   haha of het kindercafe! 
Ook leuk haha 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Het is super leuk op de IJVO de hut 
is supermooi geworden van lotte ♥ 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Hoi Wisannuhhh ♥♥♥ 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Lude Jansen de IJVO is vantasties 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Ik ben vandaag naar de EHBO 
geweest omdat ik mijn stomme 
enkel stootte 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Feline de Caal  het is hier super 
leuk. 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Trol zoekt trol (m/v). Lovedoctor is 
nodig voor machmaking bij de 
tollende trollen. Pukkels, puisten, 
pruiken, en een grot, zijn een must 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Mag ik bij de IJVO zijn natuurlijk! 
Het zit in ons allemaal! Ik voel dat 
er veel lieve ouders zaterdag nog 
even komen helpen op het terrein 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Hey fedde, dit was alweer de laatste 
IJVO-dag. Ik hoop dat je het superleuk 
vond! Groetjes je zus Nova♥♥♥ 

De ijvo is echt heel leuk! En de hut verven 
was heel leuk♥ van Eay♥ 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Het is hier heel leuk maar als er volgend 
jaar een spookhuis is ga ik soort van –
(een beetje) huilen idk want dit is mijn 
laatste paar dagen dat ik hier als kind ben 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Suzanne van de woeste weerwolven is 
bang voor wespen gr. Weerwolf… 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Lieve mama papa en familie 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Als je een ding wat je leuk vind mee wil 
nemen……de ijvo hut! 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Feline de vaal de krand is TOF 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Ik zou graag de creatent meenemen naar 
huis 
Lol 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Bananen zijn lekker….appels niet 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Maak je geen zorgen mam en pap, want 
ik heb een schone onderbroek  
Demi, yara, Owen, Jilis, Lisa, Roma, 
Sem, Stef en Kijnan 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
IJVO is leuk, ze hebben het goet 
georganiseert 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Het is super leuk op de IJVO, Groetjes 
Thomas 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Hey lieve familie en vrienden. Het is hier 
super gezellig!! En nog gefeliciteert, lieve 
oma. 
Groetjes Marit 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Hoi iedereen, fijne ijvo dag. 
Groet, Evan 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Gina interview me, Mystieke magiers  
Soumaya blauw shirt zwarte korte broek 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Hey Esmee van de feestende feeën heel 
veel plezier bij de IJVO en nog veel 
andere jaren. Groetjes Eline 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Quote van de week: 
If you are nat, you just moet droog 
worden! Tess en Flo 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
hallo krantenlezer, ik wil even zeggen dat 
het heel leuk is. 
Groetjes Arsha 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Beste IJVO lezer, 
 
Ik zal mij zelf eerst even voorstellen, ik ben Ida Heins een dagje vrijwilliger op de IJVO. Ik heb er 
enorm veel zin in!! Wat is het altijd weer leuk om het IJVO terrein op te fietsen en te zien hoe 
enthousiast iedereen is. Geweldig gewoon!  
Na even een klein rondje langs de wijken (om weer dat echt IJVO gevoel te krijgen) heb ik mij 
gemeld bij de Krant. Op dat moment was er een probleem met de stroom, ik dacht dat is volgens 
mij een uitdaging. Met schrijfblok en pen ging ik op pad om leuke verhalen op te schrijven. Of 
misschien wordt het wel wat anders. 
 
Als 1e ging ik naar de dames van het toilet. Druk aan het werk om alles fris en fruitig te maken voor 
vandaag. Zeker was dit nodig na het vrijwilligersfeest van gisterenavond, wat tot in de late uurtjes 
heeft geduurd. Dit volgens ingewijde. Ik sprak daar Chantal aan de tafel onder de party tent. Wat 
indruk op mij maakte wat dat zij een moeder met 2 Oekraïense kinderen in huis heeft waarvan een 
jongen wordt behandeld in het Prinses Maxima Centrum. Super dat er mensen zijn als Chantal. Top. 
Met verbazing zag ik dat er 2 handhavers het terrein op kwamen. Daar wilde ik natuurlijk het mijne van weten. Dus ging ik er achteraan. 
Maar ja wat gebeurt en ontzettend veel om mij heen zeg. De ene wijk gaat naar sport & spel, de Feestende Feeën staan klaar voor 
de spelletjes, die natuurlijk eerst even naar de WC toe moeten. Maar ik ben op zoek naar de handhavers. Waar zijn ze gebleven? Na 
even wat rondlopen zag ik ze zitten in de Herberg voor een heerlijk bakkie natuurlijk. 
Gelukkig was er niets ernstigs aan de hand. Theo en Mitchel staan elke dag op het kruispunt bij de Oranjebrug om het hele drukke 
fietsverkeer aan het regelen. Zij komen met de laatste kids en ouders mee naar de IJVO. En tegen 09.00 uur hadden ze nog even last 
van de stroomstoring waardoor ze niet over de trambaan konden bij het Sportpark. Waardoor er het laatste stukje even iets anders 
moest worden gefietst. Maar ook dit liep weer vlekkeloos. Theo en Mitchel dragen de IJVO een heel warm hart toe. Ook hun 
persoonlijke verhalen deden me wat. Maar ik weet zeker dat ze samen een goed team zijn, en dat het goed komt met de woonruimte 
van Mitchel.  
 
Ja en dat kom je onderweg best een aantal bekende tegen. Super gezellig. Zoals Irma met haar wespensteek op haar arm; gekoeld 
met een ijsblokje van de 2 sec. regel. Wilbert van de Crea tent, waar ik ook zeker naar toe moet volgens hem en daar heel erg welkom 
ben. En Liam (vrijwilliger in de Dappere Draken wijk) Ook al wist hij eerst niet wie ik was, maar na even gekletst te hebben zie hij ooh 
jaa misschien de moeder van dat meisje met die “oranje haren” die er vandaag helaas niet bij kan zijn. Snik Snik. 
Terwijl ik dit schrijf valt de stroom weer uit maar gelukkig na een minuut of 2/3 is er weer muziek en ga ik verder het IJVO terrein op 
voor mijn verhalen. Ik zie iets wat ik nog nooit had gezien; de Slush puppy tent. Wat een ontzettend leuk idee zeg. Bij de Slush staan 
Sara en Annette. Sara vertelde mij dat ze voor het 2e jaar bij de Slush staat en heeft het erg naar haar zin. De 1e  2 dagen konden de 
kids een gratis Slush halen door hun kaart te laten scannen, nu betalen ze 70 cent. “Pinnen?” vraagt een puber, helaas kan dit niet. 
Een idee?? 
 
Eindelijk aangekomen bij de Crea tent daar kom ik Wilbert alweer tegen. Hij kwam even bij mij zitten, heeft altijd een verhaal en super 
enthousiast. Hoe komt de Crea tent aan zijn spullen? Nou de één werkt bij Campina waar ze soms duizenden boterkuipjes weggooien 
omdat het logo oud is bijvoorbeeld. Oude viltjes van de Lakei. Dus lieve mensen als je denkt heee daar zouden ze op de IJVO iets 
mee kunnen. Bewaar het en breng het volgend jaar mee! 
Het is super leuk om te zien dat de kids heerlijk bij de tafels staat om hun knutsels te maken van klei/ kralen/ wol / vilt / hout / touw en 
wat al niet meer. Je kan het zo gek niet bedenken. En wat zijn de kinderen enthousiast en super geconcentreerd. Ook bij mij begon 
het te kriebelen, dus ging ik een kleine slang “vingerhaken” Dank jullie wel Crea tent. 
 
Toen dacht ik vanuit mijn verleden de Spooktent tegen te komen maar helaas een Spooktent dit jaar maar een Feesttent. Je kan er 
niet vroeg genoeg mee beginnen he pubers. Heerlijk Karaoke op het podium, geweldig om te zien. Er stond een Boyband op het 
podium maar of dit een succes gaat worden later, ik twijfel. Maar toen kwamen Jonas en Tijs met Oya le le van K3. Ja deze jongens 
gaan het maken, hou ze in de gate. Iedereen ging uit zijn dak. Super om te zien. 
Aan de andere kant van de Feesttent kon je heerlijk rustig een cup cake versieren. En ja die cup cakes wilden ik natuurlijk ook proeven. 
 
Als laatste ben ik naar de oudste wijk geweest. Daar zaten Feline en Lisa uit groep 8 in een hut. Ik maakte een praatje om te vragen 
wat ze vinden dat de Spooktent er niet meer is. Ze vinden het erg jammer omdat ze dachten dit laatste jaar willen we nog 1 keer 
proberen om zonder om te draaien de hele Spooktent door te gaan. Maar ook de Feesttent vinden ze leuk maar ze hebben wel een 
idee. Het ene jaar de Spooktent en het andere jaar een Feesttent?? 
Verder maken Lisa en Feline veel plezier op hun laatste IJVO en vinden het heel leuk dat ze in de krant komen. Als laatste willen de 
aan iedereen de groetjes doen op de IJVO. En ze komen zeker terug als Young Ones of vrijwilliger. Leuk om jullie gesproken te 
hebben Feline en Lisa. Veel succes op het Middelbaar! 
 
Ik heb genoten van deze dag. Bedankt IJVO.  
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Dankwoord van het IJVO bestuur 
 
IJVO 2022: eindelijk weer een “normale” IJVO.   
 
De opbouw was pittig. We hebben ondanks de hitte toch veel hulp gekregen en dankzij het 
doorzettingsvermogen van vele vrijwilligers is het gelukt om het IJVO-terrein op tijd om te toveren 
in IJVO’s  Avonturenbos, waar een week lang de spannendste avonturen werden beleefd.  
 
Het houtvervoer verliep voorspoedig. Woensdag- en donderdagavond werden de containers hout 
naar het IJVO-terrein vervoerd. De vloerdelen van de tenten lagen op dinsdagavond al op hun plek 
en we liepen op schema. Donderdagochtend werden de tenten al vroeg opgebouwd en stonden 
deze begin van de middag te schitteren op het terrein. Daarna begonnen we met de rest van de 
opbouw.  Ook tijdens het opbouwweekend was er veel hulp en ging het inrichten van het terrein 
voorspoedig. Maandagochtend begonnen we enthousiast aan de 56e IJVO.   
 
Onze vrijwilligers hebben deze week hun best gedaan om alle 1500 IJVO kinderen te motiveren, 
vermaken, stimuleren, activeren, begeleiden, te ondersteunen.  Naast de eigen wijk met eigen 
wijkleiding, konden de kinderen als vanouds genieten van het toneel, de handarbeidtent, het 
kindercafé, de BBQ  en de Feesttent. Spullenbazen stonden klaar om te assisteren bij het bouwen 
van de hutten, de EHBO stond paraat, toiletdames hielden de wc’s super schoon, de Young Ones 
hebben enorm  lopen sjouwen, de Herberg zorgde voor ons natje en droogje, de krant voorzag ons 
iedere dag van zin en onzin, er was kinderopvang ’s morgens vroeg en ’s middags laat voor kinderen 
van vrijwilligers en  zonder de mannen van de techniek zou er geen geluid, water en elektriciteit 
zijn. Boodschappen werden gedaan door onze boodschappenman. Een IJVO met minder 
vrijwilligers, maar met maximale inzet.  Tezamen werd dit een geoliede machine die de IJVO 2022 
heeft gedraaid, en dit alles onder het toeziend oog van het calamiteitenteam zodat de veiligheid 
werd gewaarborgd. 
De sfeer onder de vrijwilligers was weer geweldig. We hebben deze week weer een groots 
avondprogramma kunnen draaien voor onze vrijwilligers. En wat waren jullie enthousiast! 
Wij willen graag al deze vrijwilligers bedanken voor hun tijd, hun inzet en aanpassingsvermogen. 
Zonder hen hadden we het niet voor elkaar gekregen.  Volgend jaar hopen wij weer op zo’n fijne 
groep vrijwilligers te kunnen rekenen. 
Ook is een woord van dank op zijn plaats aan alle sponsoren. Er zijn veel bedrijven die de IJVO 
een warm hart toedragen. Dank daarvoor!  Een IJVO draaien kost veel geld. Zonder sponsoren 
krijgen wij onze begroting niet rond. Dank dat het ook dit jaar weer gelukt.  
Tot slot is een woord van dank op zijn plaats voor de Gemeente IJsselstein, de Politie, de Brandweer 
en alle overige bedrijven en instanties die wij hier niet bij naam kunnen noemen omdat dan dit stukje 
veel te lang wordt. Geweldig dat de IJVO op hun steun en medewerking kan rekenen en dat de 
samenwerking dit jaar ook weer succesvol is verlopen. 
Wij als bestuur zijn na deze week uiteraard moe, maar zeer voldaan! Wij hopen als ‘tegenprestatie’ 
zaterdagmorgen (vroeg) alle ouders en verzorgers een paar uurtjes op het IJVO terrein te 
ontmoeten om de IJVO weer af te breken en het terrein schoon te maken. We zien u graag een 
uurtje (of langer).  
Dat is het mooiste ‘dankjewel’ dat u ons kunt geven.  
 
Tot zaterdag! Vanaf 07:00 staan we klaar om u te ontvangen. 
 
Het IJVO bestuur 
Sanne, Sebastiaan, Ronald, Laura, Mariëlle , Bas, Joska, Maud, Richard, Jaap-Jan, Marjolein,  
Victor & Erik. 
	

	
ZATERDAG	
AFBOUW	

De	enige	echte	super	
leuke	ouder	IJVO.		

Wordt	voor	1,	2	of	3	uur	
weer	kind.	

VANAF	07.00	UUR	
!!!!!	

Voor	koffie,	thee,	water,	
koekjes	en	lunch	wordt	

gezorgd.	

	

U	komt	toch	ook	
helpen?	

	
Vele	handen	

maken	licht	werk.	
Een	uurtje	helpen,	

helpt	ook!	
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Lieve Roos en Dilara, wat een 
super IJVO week. Helaas de 
laatste keer maar op naar nieuwe 
avonturen! Dikke knuffel mama 
Ellen 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve lange & dropje, wat was het 
een leuke laatste en eerste keer 
IJVO! Trots op jullie kus Mama 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve Kiara en Isis, 
 
Het zit er weer op.... Wat hebben 
jullie een geweldige IJvo-week 
gehad!! We komen vanavond jullie 
hut bewonderen en natuurlijk 
feesten. Op naar IJvo 2023! 
 
Liefs, 
Papa en mama 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 
 
Alle vrijwilligers: ontzettend 
bedankt voor jullie hulp en inzet 
deze IJvo!! Door jullie hebben 
onze meiden een fantastische 
week gehad. Op naar het 
welverdiende feest. 
 
Groetjes, 
Buck en Ilja 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve Luc, Amy en Thijs 
Vandaag alweer de laatste dag 
van de IJVO 
Heel veel plezier vandaag, maak 
er een feestje van!  
Liefs papa en mama 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve Tygo ,  
 
Vandaag alweer de laatste dag op 
de Ijvo .. 
Wij weten zeker dat je het gaat 
missen want je hebt er erg van 
genoten . Vanavond nog het feest 
en dan kan je weer uitleven naar 
volgend jaar want dan ga je vast 
weer !!!  

Lieve Tygo geniet van alles wat de 
laatste dag van de ijvo op je af 
komt . Wij houden van je  
X Papa Mama en Mara 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve Hailey. 
Wat geniet jij van je eerste IJVO! 
En wat hebben jullie een mooie 
hut. Heel veel plezier op je laatste 
IJVO dag! 
Dikke kus Mama, Kev, Loïs en 
Novée ♡♡♡♡♡ 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve Arnav, Avelon, Matthias, 
Max, Rayan, Robin, Silke, Thomas 
en Timo,  
 
De laatste dag van de IJVO is nu 
dan toch echt voorbij, hopelijk 
hebben jullie genoten van jullie 
eerste IJVO. Jullie gingen in ieder 
geval vol enthousiasme aan de 
slag elke ochtend als echte 
bouwvakkers  
De hut is prachtig geworden, daar 
hebben jullie goed je best op 
gedaan!  
 
Nu nog even lekker chillen dit 
weekend en dan vanaf maandag 
naar groep 4A. En, dan kunnen 
ook alle speelafspraken weer 
doorgaan  
 
Liefs van jullie ouders!  
 
p.s. Dank ook aan de Hossende 
Heksen-vrijwilligers die zo goed 
voor onze kids hebben gezorgd! 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Liza, Fay, Teun, Yves, Jay, Dimitar 
en Ouassim. Volgend jaar 
weer….? 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve Hegie, Novo, Aleuna, Nous, 
Anne en Mika, na deze topweek 
wensen wij jullie veel plezier in 
Groep 8. We zullen doorgeven aan 
de meester dat hij de namenlijst 
nog even aan moet passenJ 
Xxx 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Veel plezier Pim en vriendjes. 
Groetjes Pap&Mam + Job 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve Feline, 
Veel plezier op de feestdag!!! 
En vanavond feesten in je hutJ 
Dikke knuffel Mama xxx 

Lieve Morris, 
Dit jaar, voor het eerst 5 dagen 
naar de IJVO en wat heb je 
genoten!! Samen met Jaimy, 
Tessa, Elise, Tijmen, Floortje en 
Roan een geweldige hut gebouwd 
bij de blije Boskabouters. Maar ook 
op bezoek bij je maatjes Naud, 
Mats en Rayan. En maar spelen, 
snoep eten, een slushie scoren en 
de leiding een beetje plagen! 
Elke dag onder de douche sta je de 
liedjes te zingen, wat een feest. 
Geniet van de laatste dag, volgend 
jaar ben jij er zeker weer bij!!! 
-X- Papa en Mama 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve Ryan & Zoë, 
Heel veel plezier vandaag! 
Xxx Papa & Mama 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
He Kanjer, hoop dat je een leuke 
laatste IJVO hebt beleeft!! 
X Mummy 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Veel plezier lieve Manuël 
Papa, Mama en Ellemieke 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Veel plezier op de laatste IJVO 
dag alweer. Pim en Jesse 
natuurlijk al jullie vriendjes en 
vriendinnetjes © 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Lieve Timon en de rest van de bad-
boys, heel veel plezier vandaag op 
de laatste dag!! Vanavond lekker 
feesten!!! Liefs Papa, Mama, 
Jacob en Rovin. 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve Luuk, Sem, Armando, Nova, 
Amelie, Leanne en Linna, wat een 
leuke week hebben jullie er samen 
van gemaakt© 
Alvast veel plezier in groep 6. 
En speciaal voor Amelie: jouw 
naam staat er nu mooi 2x in de 
krantJ 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Dean, Fay, Ronald, Vic, Es, Mies, 
Evi, Liz en Milan. 
Veel plezier de laatste dagen en 
avond. 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve Tess en Isa, 
Onwijs veel plezier op jullie laatste 
IJVO dag van dit jaar! 
Kus Pap & Mam 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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Mama het is hier heel leuk hier groetjes 
jaza ♥♥ 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Papa en mama het is heel leuk op de IJVO 
maar ik heb wel ales gehat Nora 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve papa en mana het is heel leuk op de 
IJVO Luïza 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve papa en mama en kay het is 
heelleuk groetjes Sofie 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Ik ben de beste vader Paul groetjes Linna 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hooi papa en mama ♥ ik mis je 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
De IJVO is echt leuk! Liefs Indy J 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve papa en mama het is hier super leuk 
we hebben net sponsen gegooit de IJVO 
is super leuk 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hoi IJVO ik ben van het dak af gedonderd 
maar gelukkig heb ik geen pijn meer 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Het is hier heeeeeeel leuk op de IJVO 
maar ik wil lekker veel kopen maar ik heb 
weinig geld mee kan ik hiervoor geld 
krijgen? Groetjes Sophie 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Vandaag was mijn laatste dag helaas 
maar ik vond het een leuke week volgend 
jaar kom ik er weer! Groetjes Fayen 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hoi mama het is hier super leuk ik wil wel 
nog een weekje blijven hoor groete Senn 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

Ik wil karaoke doen wie doet mee? 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Ik heb een gek spookgevecht 
meegemaakt tussen beril en zenn ik ben 
in mijn oog geraakt van thijn 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
De tijd gaat echt snel groetjes denise & 
carmen 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
De IJVO band is goed hoor! 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 

Ik wil ijs  
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

Emily: ik heb op dinsdag de feesttent 
geopent met een vrindin en het was super 
leuk ♥ 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Ik versla senn makelijk met het 
spookjesgevecht gr. Beril 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Het is heel luek op de IJVO erik marloes 
en finn me hut is heel mooi groetjes sepp 
♥ 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
hi allemaal dit is mijn laatste jaar IJVO het 
is jaamer maar ik heb genoten van alle 
jaren doei Juliët 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hoi de IJVO is super leuk doie groetjes lilly 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Beste kinderen op de IJVO ik hoop dat 
jullie een goede IJVO hebben en vrijdag 
lekker gaan feesten! En als dit lezen 
moeten ze trakteren op chips. Groetjes 
Loïs J 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
het is hier echt leuk op de IJVO Fenne 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hoi papa en mama het is super leuk hier 
op de IJVO groetjes Esmee ♥ 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Dit is het leukste 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Vandaag is zojuist de slay soldaten basis 
ingestort. Het kwam door het te zware 
gewicht.. ik sta nu ook op het IJVO 
journaal. De hut wordt nu opnieuw 
gebouwd en die is super de puper nice 
groetje Zoë uit de Zoo en kabouter Tess 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
lieve mama bedankt voor lieve bericht ik 
hou van jou Dikke kus Julian 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
banaantjes appeltjes druifjes citroentje 
zijn lekker 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
De IJVO zonnebril is vet 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Rara wie en ik mijn naam is lara 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hallo Nederland 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Meiden van groep 8B de tandem ga jullie 
vreselijk missen!!♥ groetjes:Alyssa 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Er viel een hamer op mijn teen auah x bo 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Brillen zijn cool!!♥ 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

Halo iedreen die op de ijvo zit is welkom 
dag Quinten 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve papa mama en familie het is hier 
superleuk op de IJVO en oma heel veel 
beterschap en een fijne verjaardag liefs 
Dayënne 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

Ik ben bang voor de feeën xx naomi 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Elfje 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve Zoë in vind het jammer dat je nog 
niet naar de IJVO kan Liefs je zus 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Het liefst wat ik mee zou willen meenemen 
is mijn hut dan kan ik nog langer ermee 
spelen van Lizz van Hengstum 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
De show en het eten blijf ik herinneren. 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Augurken zijn zuur 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hoi mensen en dieren van planeet aarde. 
Het is leuk….Els 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Heb het leuk op de ijvo en maak plezier 
en doen iedereen de groetjes. 
Lisa&Lisa 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Esmee, ik hoop dat je je  eerste IJVO 
leuk vond. Liefs Tessel.. 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Dames en heren, appels en peren 
Groetjes Lize© 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Ik doe de groeten aan Indy. Groetjes Nina 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
We weten niet wat we moeten schrijven, 
papa....Dean� en Fay� 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Papi de groetjes 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Het liefst wat ik mee zou willen nemen is 
alles. Van Isabella 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hoi vandaag was het heel leuk, groeten 
Linz 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hallo lieve mama. Het is hier super leuk 
Groetjes van Julian en Marx 
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Ik vint het hier super tof 
Groet Isabella 
Gefeliciteerd voor alle jarige!!!!!! 
Groetjes iemand van de Epische Eenhoorns 

 
Mag ik het kindercafe meenemen????? 
Best kinderen. Ik raad iedereen aan om te 
komen. Liefs Reshad 
IJVO verhaal Niklas: IJVO is leuk dus als je 
leest ga dan elk jaar naar de IJVO, maar het 
moet niet. De show is ook een aanrader dus 
gaan. Het spookhuis is weg en ben ik blij mee. 
De namen van de wijken zijn best leuk. 
En je wordt creatiever en dat is beter dan 
gamenJVeel plezier. 
----------------------------------------------------------
FayeeeenJ 
----------------------------------------------------------
Wat ik het leukste vind aan de IJVO is BINGO 
met de Boys 
----------------------------------------------------------
de ijvo is super leuk feestende feeën, liefs kiki 
Beste Linde, ik vind het leuk dat je toch nog 
kon komen. Ik vind het heel gezellig en ik 
miste je toen je op vakantie was. 
Hallo mensen het is hier heel gezellig. Papa 
en mama ik hoop dat jullie het ook gezellig 
hebbenJJ Liefs Kian 
----------------------------------------------------------
De wolf is mooi en schattig 
De prinses kwam vandaag naar onze hut en 
wou onze cijfer veranderen 
Groetjes aan iedereen, van Stijn. 
Er zwaait wat als ik niet in de ijvo krant komL 
#HeHe 
----------------------------------------------------------
I©u 
Onze verf droop heel erg en nu is onze vloer 
heel mooi!!!! –xxx-? 
Hoi IJVO,  
Je bent super leuk en als ik naar jullie luister 
dan wordt ik heel blijJ 
Onze hut is mooi……fijne dag 
De IJVO is heel leuk …..I love yoe 

 

Hoi papa en mama. 
Het is hier heel leuk. Ik wou hier blijven. 
Ik wou dat het voor eeuwig was. 
Het is hier super J 
De IJVO is super leuk, je kan zelfs 
knutselen. 
Groetjes Kyra 
Wij hebben het heel erg naar onz zin en 
we vinden de knutseltent Lenthe Klomp 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hallo lieve mama ik speel veel met mijn 
vrienden groetjes Luca Versteeg 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hoi ik ben Romy van de Razende Reuzen 
de IJVO ♥☺♥ 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hoi mammie i love you groetjes Dani 
Versteeg 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Je leert heel veel liefs kiki 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Ik heb mijn huisje mooier gemaakt en 
opgeknapt. Bovenop het dak staat een 
plank. Het dak is rood. Dit is de eerste 
keer dat ik wat schrijf voor de IJVO krant. 
Er zitten ook stoelen in ons huisje, die we 
zelf gebouwd hebben. We  dachten dat 
we zelf een bank zouden maken maar 
ging echt niet, Roos en Mees 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
OMG de pannenkoeken zijn op!!! 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Dit is de leukste IJFO ooit! Senna Vries 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hoi♥Sterre 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Haai plopkoeken, mag ik een Capybara 
voor kerstmis want ik ben stiekem zelf 
ook een Capybara 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hoi ik ben Ralph en het is hier superleuk 
groetjes Ralph 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hoi pap en mam vandaag komt papa 
terug van america heb hem heel erg 
gemist 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

Volgend jaar zou het fijn leuk en fijn 
zijn als er een plekje is met schaduw 
en met een hangmat thanks 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Weerwolf is emo gewoorden 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
De wolf is echt knap! Hehe grapje 
Nessa 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hoi pap en mam het is hier heel leuk 
op de IJVO xxx Robbin 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Mijn leukste wijkleiding is Brit van de 
Toffe Tovenaars, Lindsey 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
I ♥ EHBO 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve Kaya,  
Namens al je IJVO-vrienden heel veel 
beterschap en hopelijk kan je volgend jaar 
wel de hele IJVO blijven. Tot maandag op 
school! Groetjes van Arnav, Avelon, 
Matthias, Max, Rayan, Robin, Silke, 
Thomas en Timo 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Ik ben lucas van den horn en ik heb het 
superleuk hier man 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Rolf wolf is een echte daddy 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Ik vind papa en mama heel lief liefzs Zoë 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Voor kiara, ik vind je heeel lief. Groetjes: 
annoniem♥ 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Nummer 1 nummer 2 nummer 3 nummer 4, 
lekker lekker eten dat heb ik voor hier 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Dit is mijn allerlaatste IJVOdag snik, snik. 
Groetjes Lysanne van de woeste 
weerwolven 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Arsha is echt cool  
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EHBO 
Veiligheid is ontzettend belangrijk 
in de IJVO-week. Bij iedere 
activiteit is de EHBO aanwezig, er 
worden rondes gelopen over het 
veld en natuurlijk is er de basis 
plek waar de kinderen de hele dag 
terecht kunnen. Met een EHBO 
(basis) diploma op zak (en 18+) of 
als verpleger kun je hier meteen 
aan de slag. 
 
Verkeersploeg 
Iedere ochtend en middag zorgt de 
verkeersploeg dat al het verkeer 
soepel verloopt. Er komen 
dagelijks honderden mensen het 
terrein op en de verkeersploeg is 
verantwoordelijk voor het soepel 
verlopen van deze momenten. Alle 
leden van de verkeersploeg krijgen 
een online cursus zodat ze een 
certificaat kunnen halen om het 
verkeer veilig te leiden.  
 
Calamiteiten 
Het team van calamiteiten gaat 
over de algehele veiligheid van het 
terrein. Denk hierbij aan het 
zorgen voor brandbeveiliging in de 
tenten, ontruimingsplannen, 
hulpdiensten inschakelen waar 
nodig. Uiteindelijk zorgt dit team er 
voor dat de IJVO zo veilig mogelijk 
verloopt. 
 
Krant 
Als je dit krantje nu zit te lezen 
weet je hoe leuk en belangrijk het 
is om als ouders, opa/s, oma’s en 
familie te lezen wat er allemaal op 
het IJVO-terrein gebeurd. De 
redactie van de krant zet zich de 
hele week in om zo’n goed 
mogelijk beeld te geven van de 
leuke week. 
 
Wijkleiding 
Iedere wijk heeft 2 wijkhoofden en 
een team van wijkleiding. Deze 
dames en heren zijn voor de 
kinderen het eerste aanspreekpunt 
en vormen de belangrijkste 
begeleiding. Zij zorgen er voor dat 
kinderen een fijne IJVO hebben, 

zingen (en maken) wijkliedjes, 
doen spelletjes met de kinderen en 
maken er iedere dag weer een 
feestje van. 
 
Crea-tent 
In de crea-tent wordt de hele dag 
druk geknutseld. Ieder jaar worden 
er knutsels bedacht die met het 
thema te maken hebben, maar er 
zijn ook altijd vaste onderdelen 
zoals spookjes maken, timmeren 
en kleien. Sommige kinderen zijn 
hier de hele week te vinden dus 
begeleiding is hartstikke 
belangrijk. Ben je creatief en vind 
je het leuk om alle leeftijden voorbij 
te zien komen? Dan is dit dé plek 
voor jou. 
 
Kindercafé 
Vaste prik op een IJVO dag is 
natuurlijk wat lekkers halen in het 
kindercafé. Van pannenkoeken 
bakken tot snoepjes verkopen, 
alles wordt voor de kinderen uit de 
kast getrokken om er ook een 
lekkere week van te maken. Dit 
jaar is er als extra toevoeging zelfs 
een Slushpuppie kar bemand. In 
het kindercafé is het hard 
doorwerken in de spitsuren en 
vooral genieten van alle blije 
gezichtjes als ze het lekkers mee 
nemen. 
 
Feesttent 
De feesttent is de nieuwste 
aanwinst van de IJVO. Kinderen 
kunnen naar de feesttent als ze zin 
hebben om even te dansen of 
bijvoorbeeld bingo te spelen. 
 
Barbecue 
Vaste prik in een IJVO week is 
voor veel kinderen de barbecue. 
Als vrijwilliger van de barbecue 
help je niet alleen de barbecues 
aan te houden, maar zorg je er ook 
voor dat uiteindelijk veilig met hun 
broodje verder kunnen. 
 
Toneel & Geluid 
Het toneel zorgt voor de rode 
draad van het verhaal, maar 

voorziet ook de hele dag de 
kinderen van mooie muziek en 
liedjes. Heb jij een liefde voor 
toneelspelen, muziek maken, of 
kun jij aan de slag met grime, 
kostuums en technische 
ondersteuning? Dan is dit de plek 
voor jou! 
 
Herberg 
De hele dag door kunnen de 
vrijwilligers terecht in de herberg. 
Zij verzorgen de lunch, bemannen 
de bar, maar zijn ook ’s avonds 
aanwezig als er activiteiten voor de 
vrijwilligers worden georganiseerd.  
 
Infobalie 
De informatiebalie zorgt er voor 
dat de kinderen de hele week 
weten wat er moet gebeuren. 
Omroepen, kinderen helpen, 
gevonden voorwerpen, hier weten 
kinderen dat ze terecht kunnen 
met al hun vragen. 
 
Spullenbazen 
Bij de spullenbazen kunnen 
kinderen van hun pallet een bankje 
of een tafeltje laten maken. Ieder 
jaar worden er minstens 100 
bankjes afgeleverd aan blije 
kinderen. Ben je handig en weet je 
van doorpakken? Dan heb je hier 
je plek gevonden. 
 
Bestuur 
Het bestuur is het hele jaar actief 
en zorgt er voor dat de IJVO goed 
voorbereid en georganiseerd 
wordt. Zij zorgen er voor dat 
iedereen precies weet wat ze 
moeten doen. Wist je dat het team 
volgende week al weer begint met 
de voorbereidingen van volgend 
jaar? En zij op zoek zijn naar een 
nieuwe penningmeester i.o.? 
 
En er is meer… 
Het past er al bijna niet meer op, 
maar natuurlijk doen we meer. 
Sport&Spel, toiletten, kinder-
opvang voor de ochtend en de 
middag, geluid en techniek en ga 
zo maar door… 

Dat de IJVO week volledig afhankelijk is van de vrijwilligers weet iedereen, maar wat doen we dan allemaal? Goede vraag, 
daarom zetten we alle taken die op het IJVO-terrein worden uitgevoerd op een rij. Enthousiast? Heb jij nog ideeën of input? Meld 

je alvast aan voor volgend jaar! We kunnen bij (bijna) ieder onderdeel extra hulp gebruiken. 
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Mike is echt cool 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Luca is echt cool 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve Ilse, 
Je bent m’n liefste zus, vanavond na het 
IJVO feest gaan we samen bij mij logeren. 
Kusjes Rens 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve papa en mama bedankt dat ik naar de 
ijvo mocht xxx sam 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
ik heb de regendans gedaan Stefan J 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Leuke ijvo, Dit is onze laatste dag op de ijvo. 
We gaan het kapot erg missen. Liefs Lieke & 
Nova 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Eena grootste fan van gina hier, Lotus! 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hoi mensen en dieren van planeet aarde. 
Het is hier fantastisch. LELS 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Laatse dag 
ik word dik! 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hoi het is super leuk hier.  
groetjes een kind van ijvo 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Julia, Dewi, Finn, Swen, Maud, Karlijn, 
Emelie 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
laatste dagieee!!! -xxx- aimee J  
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 

. 

laatste dagie van de hee ijvo nog veel 
plezier hier iedereen!! J groetjes lynn 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
hoi groetjes chayenne 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hoi mama en papa het is hier vein bij de 
ijvo liefs ARNAV 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve, Mila, Anna, Nova, Aleyna, Hege 
het was een leuke IJvo week met jullie 
Jammer dat het afgelopen is.  
Veel liefs nour 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve Mama en Papa, ik heb het 
hartstikke veel naar me zin hier! Groetjes 
Noor 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
SNOEP SNOEP en SNOEP! Groetjes  
JENS! 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
De pannekoeken en tosti’s zijn een echte 
aanrader  
Groetjes Lucas vd hoeven 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hello? It’s we!  
the chicks love food! J 
 
hoi allemaal jammer dat de ijvo maar een 
week duurt  
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
we hebben van naar gewiselt  
laura (indra) 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Wat hebben we weer een leuke wijk!!! 
Tollende Trollen bedankt voor jullie 
gezelligheid J Liefs Jeanine 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Super leuk hier er is schmienk!! Echt 
LEUK!!! 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
hoi mensen het gaat goed hier. De ijvo is 
geweldig. Isabella 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Lieve EHBO-Nelly Ik mis je heel erg L je 
was namelijk altijd zo lief! 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hiii! Ik heb nu echt zin in deze avond xx 
olivia J 

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

.- 
Ik heb van naam gewiselt x.ox.o Julia 
(nienke) 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.- 
Shahd. Algader wat is het leuk op de 
ijvo het is mijn eerste keer en de lidjes 
zijn erg LEUK 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.- 
Lieve nova ik hoop dat je het naar je zin 
hebt op de ijo Liefs Fedde  
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.- 
We weten niet wat we moeten schrijven 
dus Hallo! Van Sohie en Anna 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hoi ik ben indra ik heb van naam 
(isabella) gewisseld 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Heti s al de laatste dag. Dat vind ik Reuze 
jammer. Maar ik heb zin in vogent jaar. 
En in het avond feest. Groete fiene 
spelbos 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lala ik heet Olivia 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hoi jada jij bent mijn bestie! En senna 
indah ilse! J 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
guus en sem hebben 3 jaar geleden 
ontmoed en weer op de ijvo. en daar zijn 
we heel blij mee! Groetjes Guus en Sem! 
En de blije boskabouters! 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hoi papa en mama het is super leuk hier  
Groetjes esmee  

 
 

 

Lieve Wijkleiding van de Vrolijke 
Vuurvogels, 

 
Wij willen jullie bedanken voor 
jullie hulp, enthousiasme, maar 

vooral jullie gezelligheid. 
Wat een TOPPERS bij elkaar!!!! 

We hopen jullie volgend jaar weer 
te zien. 

 
Liefs Astrid & Carla	

Joost heeft superlief wat lekkers 
voor de wijkleiding van de 
waterelfjes mee genomen! 

Daar zijn wij super super blij mee. 
Graag gedaan Joost.  

Tot volgend jaar. 
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Wat een week! Zien we je morgen?  
Die sfeer op de IJVO, die is toch wel echt heel bijzonder.  
Dat vindt ook Sebas van het bestuur. ‘Het is echt zo fijn om weer met zijn allen hier te zijn.  
Alles is gewoon weer zoals drie jaar geleden.’ Wil je ook die unieke sfeer proeven, kom dan morgen nog 
even helpen met afbouwen. Dan sluiten we samen een geweldige IJVO week af!  
Sebas blikt vrijdagochtend alvast terug. 
 
Een veld vol blije kinderen 
Na een jaar geen IJVO en een jaar een aangepaste IJVO, is de oorspronkelijke IJVO helemaal terug. ‘ 
Het is echt geweldig om te zien dat alle goede dingen gebleven zijn. De sfeer, de vrijwilligers en vooral: een veld vol blije kinderen. Het was 
een hele mooie en goede week.’  
 
Feesttent en fruitkraam 
Er waren ook nieuwe dingen dit jaar: de feesttent en een fruitkraampje. ‘De feesttent was een groot succes. Veel kinderen hebben gezongen 
in de karaoke of meegedaan met de bingo. En ook bij de groente- en fruitkraam stonden steeds lange rijen. Geweldig om te zien dat dit zo’n 
succes was!’ De kraam kwam er vanuit het budget van Rabobank Clubsupport. Hoe meer mensen stemmen op een vereniging, hoe hoger het 
bedrag. ‘De IJVO heeft drie jaar geleden het plan ingediend voor een kraampje met groenten en fruit. Daar hebben we toen budget voor 
gekregen. Dit jaar konden we de kraam voor het eerst inzetten, en hij werd echt bestormd!’ Kinderen konden gratis een zakje met tomaatjes, 
komkommer, appeltjes of druiven halen bij de kraam. 
 
Elke euro gaat naar de IJVO 
Verder is de IJVO vooral bij het oude gebleven, want: never change a winning team. ‘Alles loopt op rolletjes. Er zijn enorm veel vrijwilligers, die 
er samen met de kinderen echt een feestje van maken.’ De vrijdag barst net los op het moment van dit interview. Ook daarvan verwacht 
Sebas weer een groot feest. ‘De vrijdag is altijd leuk. En kom vooral allemaal vanavond de hutjes bewonderen en een drankje drinken. Je kunt 
ook nog loten kopen voor de tombola. Elke euro gaat terug naar de IJVO! Zo kunnen we deze fantastische week elk jaar blijven organiseren.’  
 
Kom sfeer proeven en steek de handen uit de mouwen 
Nog even over dat unieke IJVO-gevoel: ‘Iedereen die hier komt helpen heeft het over de goede sfeer. We doen het echt samen, alleen met 
elkaar kunnen we dit neerzetten. Kinderen en vrijwilligers zijn IJVO’ers, maar ouders net zo goed. Sommige vrijwilligers zetten zich al twee 
weken in om een prachtige week voor de kinderen te organiseren. Die zijn inmiddels echt wel moe, maar staan er morgen ook nog. Het zou 
geweldig zijn als ouders ons daarom even komen ondersteunen bij de afbouw. Al is het maar een uurtje, alle beetjes helpen. Dus kom sfeer 
proeven en neem iemand mee, want hoe meer mensen komen, hoe eerder we klaar zijn!’.  

IJVO	POLL	
	

Zou	je	de	krant	lezen	als	deze	alleen	digitaal	
beschikbaar	is?	

Reactie	kan	via	mail	naar		
krant@ijvo.nl	

	WIST JE DAT 
 
• Een penningmeester is nooit te oud om te leren. 
• Vandaag de laatste IJVO dag is, morgen de 

ouder IJVO start 
• Hoi, Ik heb een leuke 'wist je dat' namelijk: wist 

je dat de woeste weerwolven het liefst het spel 
weerwolven spelen, Groet Daan 

	Heb je interieur advies nodig voor je hut. 
Welkom bij deze dames vd Wilde 
Waterelfjes 

Wist je dat bij de wilde waterelven 
dit jaar de Bende van Ellende is 
neergestreken 
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Hoi Owen!  
Je allerlaatste IJVO was een feestje. Samen 
met de boys van Groep 8 v/d Trekvogel heb 
je afscheid genomen van de basisschool. 
Intussen pleurden jullie van de hut en 
beleefde je de mooiste avonturen.  
Vandaag de laatste dag… geniet ervan! -x- 
Papa & Mama 
Dank aan ALLE vrijwilligers voor weer een 
geweldige IJVO 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Lieve Luuk, Sem, Armando, Nova, Amelie, 
Leanne en Linna,  
Wat een leuke week hebben jullie er samen 
van gemaakt ♥ Alvast veel plezier in groep 
6! En speciaal voor Amelie: jouw naam staat 
nu mooi 2x in de krant J 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Na 12 IJVO jaren komt ook hier voor ons een 
eind aan L  
Mijn laatste note in het IJVO krantje is een 
BEDANKT!! Voor iedereen die dit prachtige 
kinderfeest tot zo’n suc-6 (hebben) weten te 
maken. Wij gaan de IJVO week ontzettend 
missen! 
Maar als we niet zonder kunnen, melden we 
ons een volgende editie gewoon als 
vrijwilliger aan J Nog veel gezellige IJVO’s 
toegewenst.  
Lieve groetjes Djaron & Gillian 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Lieve Jilaina & Rivayno 
Wat hebben jullie het leuk op de IJVO & we 
zijn mega trots dat jullie zo goed voor elkaar 
zorgen 
-xx- papa & mama 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Lieve Emma & Noor 
Jullie één na laatste IJVO. De hele week 
plezier gemaakt. Eén groot feest. Volgend 
jaar nog 1 x IJVO!!  
Liefs papa Vincent, mama Nicole & grote 
broer Ivar 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Hoi lieve Niek Vonk 
Een fijne dag op de IJVO  
Groetjes van mama en zus slootweg 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Lieve, stoere, dappere Thijs!  
Je eerste échte IJVO, wat een avontuur! We 
hebben je zien genieten! 
Dikke kus je mama’s en maud 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Tijmen, vergeet je stem en fietssleutel niet. 
Feestend feetje Féline, wat was het leuk! 
Liefs, papa en mama J 
 
 

 

Lieve Jasmijn 
Vandaag jou aller aller laatste ijvo 
dag. Wat heb je genoten! 
Nu  klaar voor de volgende stap. 
Geniet van vandaag -x- papa & 
mama 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Heyy Marit en Anniek 
Heel veel plezier op de IJVO!! Lekker 
vies worden, heeeel veel snoepjes eten, 
zonder papa en mama leuke dingen 
doen. Jullie grote broer en zus zijn wel 
een beetje jaloers haha :). Geniet nog 
van het laatste dagje (de leukste) en wij 
gaan vrijdagavond heel trots jullie hutten 
bekijken!!!  
Liefs Chris en Joanne 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Lieve Jesse, Sophie en Maud, Wat 
vinden jullie het leukste op de IJVO? In 
de hut zitten, snoepjes en patat kopen, 
of knutselen? En Tom, jij mag morgen 
naar de IJVO. Jippie. Xxx opa Lok en 
oma Anita 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Lieve aiden, wt een pech had je 
gisteren, maar super stoer dat je toch 
bent gegaan vandaag. Geniet ervan, 
papa, mama domini olie 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Lieve Max♥ papa, daan en ik zijn trots 
op jou! Dikke kus mama 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Lieve Angela en hutgenootjes een hele 
gezellige dag vandaag! Dikke knuffel 
papa en mama 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Lieve Ryan, Jordy en Thomas. Jullie 
eerste IJVO was top met de mooiste hut! 
Groetjes Annnelieke en Pascal 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Veel plezier op jullie laatste dag! Lieve 
Fedor en Senna. Tot straks. Kusjes en 
♥ van papa en mama 

Lieve Stan & Tess. Super lief dat jullie 
Fiene dinsdag hebbeb geholpen op 
zoek naar de snoeptent. Trots op jullie. 
Veel plezier nog op jullie laatste dag. 
Jennifer & Remco 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Lieve Jasmijn, de laatste dag op je 
laatste IJVO, Heel veel plezier. Love you 
♥mama 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Lieve Fiene, wat een plezier, ♥ 
gezelligheid  en lol heb jij gehad op de 
IJVO! We houden van je. Liefs en 
knuffel, ♥papa & mama♥ 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Lieve kinderen van groep 6a van de 
Minstreel, veel plezier op de IJVO! Juf 
Xandra en juf Marina 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Lieve Jasmijn en Stan, heel veel plezier 
deze laatste IJVO dag! Dikke kus, papa 
en mama 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Lieve Ize. Heel veel plezier op de laatste 
IJVO dag van 2022! We houden van je 
lieve schat dikke kus papa en mama 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Lieve IJVO toppers van de summerhut. 
Laatste dag van de IJVO, heel veel 
plezier op de feestavond! Groetjes 
Annelieke en Pascal 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Iedereen heel veel plezier vanavond op 
het FEEST! 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
HOI LIANNE EN Evy. Wat genieten jullie 
van de IJVO en wat zijn jullie hard aan 
het werk. Wat een mooie hutten. 
Groetjes papa en mama 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Hoi Crista. Evy en Lianne vinden de 
IJVO super leuk. Jij ook? Wat heb jij 
samen met je vriendinnen een mooie hut 
gemaakt. Groetjes Helga. 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Lieve André, 
Wij wensen jou een hele fijne laatste 
avond toe. 
Liefs, papa Erik  
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Lieve Manouk, 
Wat heb je het leuk gehad deze week!!! 
Volgend jaar weer met je vriendinnen! 
Liefs mama, papa en Lars. 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Lieve Tess en Puck, 
Wat hebben jullie genoten van de IJVO!! 
Tess met de dolle dwaallichtjes en Puck bij 
de tollende trollen. Op naar de volgende 
IJVO!!! Mama 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Lieve vrijwilligers, 
Bedankt weer voor deze superleuke week en 
jullie zorgen!!!  
Ouders van 2 hele blije meiden. 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Lieve Eline, 
Top hut hebben jullie!! En een leuke club 
meiden. 
Love you Papa en Mama 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve Nikai, 
Eindelijk een hele week IJVO gehad. Wat 
een lol hebben jullie gehad. Veel plezier 
deze laatste dag. 
Groetjes Mama 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Aan alle kids van de “nieuwe” groep 8 OBS 
de Trekvogel!! Heel veel plezier in het 
nieuwe + laatste jaar!!!! Gr, van de ouders 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hoi IJVO- vrijwilligers, supertof dat jullie er 
voor de IJVO zijn©. Zonder jullie was er 
waarschijnlijk geen IJVO geweest! 
Nova 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Saar, Omdat mama een klungelende klungel 
is kon ik nog een keer terug voor je tas. 
X Papa 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve Maud, 
Wat jammer dat het alweer bijna voorbij is!!! 
Volgend jaar op nieuw genieten van de 
IJVO. Dikke kus mama, papa & Zoë 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hi Mees maatje, 
Zo jaloers op jou!!! Het was een geweldige 
week. 
Dikke kus papa Jeroen en mama Joyce. 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve Ravi,  
Ik vind je hut heel mooi. 
Liefs Kai. 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Organisatie en alle vrijwilligers, heel erg 
bedankt voor deze fantastische IJVO. 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Lieve Sky en Jools, 
Laatste dag IJVO vandaag alweer. 

Hoop dat jullie een super leuke week 
hebben gehad. Heel veel plezier nog 
vandaag. Liefs papa & mama. 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Lieve Yara, 
Veel plezier op de IJVO!!! Doeiiiii 
Groetjes Joyce 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve grote nicht Isis, gave hut heb 
jij. Love you kusjes Rens 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Lieve Gijs, Wessel & Daan alle 3 op 
de IJVO, wat een feest. Wat hebben 
jullie een super leuke week gehad. 
Dikke knuffels mama en papa. 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve Evi, 
Veel plezier op de laatste dag!! 
We houden van je, xx mama, papa & 
Duco 

 
Stefan en Jasper, 
Hopelijk was de IJVO weer 
fantastisch. 
Liefs papa en mama© 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve Indah, Julia & Kai, 
Wat hebben jullie genoten van de 
IJVO. En wat een mooie hutten. 
Liefs Liv, papa en mama. 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Bedankt vrijwilligers!!! 
Deze laatste IJVO van Isis en haar 
vriendinnen was geweldig. 
Liefs Thom en Karien 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve Bart en al je hossende heksen 
vrienden!! Wat een gave eerste 
echte IJVO. Op naar groep 5B!!!! 
Xxxxx Tamara 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Iedere avond weer een feest met de 
IJVO journaal en de leukste verhalen 
aan tafel!! Veel plezier op deze 
laatste dag. Micah en Nanouq. 
Dikke kus pap en mam 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve Mick en Nikki,  
Wat een fantastische week hebben 
jullie gehad!! Vanavond sluiten we 
het af met het IJVO feest. 
XXX papa en mama 

Lieve Somaya, 
Heel veel plezier bij de IJVO. 
Veel liefs Rabah, Hanan, Nour, 
Souhail en Haythem. 
Lieve Angela, vandaag alweer 
vrijdag. Wat heb jij een leuke week 
gehad samen met je klasgenootjes. 
Hele fijne dag vandaag. 
Liefs en knuffels Papa & Mama 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hoi  Arsha Olizadeh, Heel veel 
plezier op de IJVO. 
Slayyy xxx je moeder 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hoi Tobias, ik hoop dat je het leuk 
hebt.  
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Complimenten voor de wijkleiders 
van de Boskabouters. Wat een 
vrolijke begroeting in de ochtend. De 
waterelfjes zijn nog in slaapstand. 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Lieve Lucilla, de ijvo zit in je ♥ Trots 
op je! Liefs Yvonne & Jennifer 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Lieve Rens. Wat ben jij aan het 
genieten weer! Je hebt een prachtige 
hut en hebt lol met al je vrienden. 
Geniet van deze laatste dag -x- papa 
& mama 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Lieve Anissa & Nizar. Ben super 
trots op jullie. Geniet van jullie laatste 
dag. Dikke kus mama & Lemiyae 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Lieve Stijn, laatste IJVO dag 
vanavond een feestje! Maak er een 
super dag van met al je vrienden! 
Dikke kus mama 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Lieve Mart, Jens, Fedde, Daan, Iris 
en alle andere kinderen van de IJVO. 
Ik hoop dat jullie een leuke week 
hebben gehad. Met prachtige hutten. 
Ze zijn heel mooi. Veel plezier nog! 
Liefs Hannah ♥ 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Lieve JELLEX, Fijn om te zien dat 
jullie weer genoten hebben. Dikke 
shout out naar de hele IJVO-
organisatie, bedankt! Kim & Michiel 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Super bedankt Carla en Astrid! De 
beste wijkhoofden van de IJVO. Liefs 
Isis 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Indy, Thomas en Mare hebben de 
mooiste hut. Groetjes van Denise en 
Jasper 
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RECTIFICATIE  - OEPS…. 
De redactie van de krant heeft alle processen en het kwaliteitshandboek 
nog eens goed nagelezen. En wat denk je …. Geen, maar dan ook geen 
OEPS. Tijdens de vrijdagavond kunnen we dan ook terug kijken op een 
meer dan geslaagde eindsprint. 

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 
vanavond afhalen bij de info 

balie. 

 
 

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!! 
 

OuderIJVO, vanaf 07:00 uur 
Elk uurtje helpt ons enorm 

In de middag zijn we ook zeer blij met verse energie 
Voor drinken, koekjes en lunch wordt gezorgd 

 

 

Het weer morgen: 
 

Zaterdag 20 augustus 2022: 
Zon, wolkjes, lekker briesje 

 
Perfect weer voor de enige 

echte 
Super gezellige  

OUDER IJVO 

 

EHBO donderdag 18-8-2022 
Warmte    1 
Wespensteek in neus  1 
Splinters    11 
Pleisters    65 
Kneuzen/verstuiking  30 
Wespensteek (1x een bij)  8 
Schaafwond   38 
Spijker in voet   10 
Blaren    9 
Op lichaamsdeel geslagen  25 
TLC    30 
Snee in tandvlees   1 
Voet/teen gestoten   1 
5 hechtingen   1 
Gebroken nagel   1 
Overig    11 

Er	worden	elke	dag	foto’s	
gemaakt	op		

IJVO’s	Avonturenbos.	
	

Deze	kunt	u	bekijken	via	
www.ijvo.nl	

	

	

SCHOONSTE WIJK DONDERDAG: 
Jongste: Hossende Heksen Midden: Wilde 
Waterelfen Oudste: Vrolijke Vuurvogels 

UITSLAG WIJKLIED MIDDENWIJKEN 
Dappere Draken 6 punten, Toffe 
Tovenaars 10 punten, Dolle Dwaallichtjes 
8 punten. Blije Boskabouters 6 punten, 
Wilde Waterelfen 6 punten 

UITSLAG OUDSTE WIJKEN 
6 kamp 
Vrolijke Vuurvogels 10 punten 
Mystieke Magiers 8 punten 
Woeste Weerwolven 8 punten 
Epische Eenhoorns 6 punten 
Razende Reuzen 6 punten 
 
Sport en Spel 1 
Vrolijke Vuurvogels 6 punten 
Mystieke Magiers 6 punten 
Woeste Weerwolven 6 punten 
Epische Eenhoorns 8 punten 
Razende Reuzen 10 punten 

UITSLAG MIDDEN WIJKEN 
6 kamp 
Dappere Draken 10 punten 
Toffe Tovenaars 8 punten 
Dolle Dwaallichtjes 8 punten 
Blije Boskabouters 6 punten 
Wilde Waterelfen 6 punten 
 
Sport en Spel 2 
Dappere Draken 6 punten 
Toffe Tovenaars 6 punten 
Dolle Dwaallichtjes 8 punten 
Blije Boskabouters 6 punten 
Wilde Waterelfen 3 punten 
 
Sport en Spel 1 
Dappere Draken 6 punten 
Toffe Tovenaars 8 punten 
Dolle Dwaallichtjes 10 punten 
Blije Boskabouters 6 punten 
Wilde Waterelfen 6 punten 

WIST	JE	DAT:	
	

De	IJVO	krant	ook	digitaal	te	
vinden	is	op	
www.ijvo.nl	

	

	


