
1 
 

DE IJVO BAND 
SONGBOOK 

 
 

 

 



2 
 

Inhoudsopgave 
De IJVO (ik ben stapelgek op hout) (naar: VOF De Kunst – Suzanne) ..................................................... 3 

De IJVO Slaapt Een Jaar (naar: The Tokens – The Lion Sleeps Tonight) .................................................. 5 

Dierenparadijs (naar: Boudewijn De Groot – Land Van Maas En Waal) ................................................. 6 

Een Avontuur (naar: Billy Joel – The Piano Man) .................................................................................... 7 

Feesttent (naar: Kraantje Pappie – Feesttent) ........................................................................................ 8 

Gooi De Remmen Los (naar: Rob de Nijs – Malle Babbe) ....................................................................... 9 

Haaibaai-Lied ......................................................................................................................................... 10 

Helemaal IJVO (naar: Daft Punk – Get Lucky) ....................................................................................... 11 

Het Is Feest ............................................................................................................................................ 12 

Het Mooiste Wat Er Is ........................................................................................................................... 14 

(Ik bouw een hut) Hier in IJsselstein (naar: Darius Rucker – Wagon Wheel) ........................................ 15 

Het IJVO Lied (naar: De Zilvervloot) ...................................................................................................... 16 

Hier Op De IJVO (naar: The Beatles – Can’t Buy Me Love) .................................................................... 17 

Iedereen is van de IJVO (naar: The Scene – Iedereen Is Van De Wereld) ............................................. 18 

Ik Ga Erheen (naar: Sheppard – Coming Home).................................................................................... 19 

Ik Wil Zelf Kiezen (naar: Sheppard – Let Me Down Easy) ...................................................................... 20 

In IJsselstein (naar: The Beatles – Eight Days a Week) .......................................................................... 22 

Kabouter band (naar: Green Day – Let Yourself Go) ............................................................................. 23 

Kokkielied .............................................................................................................................................. 24 

Kom Naar De IJVO Met Mij (naar: BLOF – Open Je Ogen) .................................................................... 25 

Laat mij IJVO vieren (naar: Robbie Williams – Let Me Entertain You) .................................................. 26 

Links, Rechts, Links ................................................................................................................................ 27 

Luilekkerland (naar: Bruno Mars – The Lazy Song) ............................................................................... 28 

Mijn Eigen Hut (naar: René Froger – Een Eigen Huis) ........................................................................... 29 

Piratenlied (naar: Bonnie St. Claire – Dr. Bernhard) ............................................................................. 31 

We Gaan Er Samen Tegenaan (naar: Mr. Big – Daddy, Brother, Lover, Little Boy)............................... 32 

IJVO’s Avonturenbos (naar: Sheppard – Symphony) ............................................................................ 33 

IJVO Blijft Voor Altijd In Ons Hart (naar: Monty Python – Always Look On The Bright Side)................ 34 

IJVO Poort (naar: Golden Earring – Twilight Zone)................................................................................ 35 

IJVO Wereldshow (naar: KT Tunstall – Black Horse And A Cherry Tree) ............................................... 36 

Zoveel leuks te doen (Naar: CCR – Bad Moon Rising) ........................................................................... 37 

 

 

 



3 
 

De IJVO (ik ben stapelgek op hout) (naar: VOF De Kunst – Suzanne) 
 
We zitten samen in ons hutje 
En de verf die is nog nat 
En ik denk ''Nu moeten we bouwen 
Ga jij met mij mee op pad? 
 
Spijkers staan klaar, het is zo zot 
Mijn middag kan niet meer kapot 
 
Refrein 
De IJVO, de IJVO, de IJVO 
Ik ben stapelgek op hout 
 
Ik leg mijn arm op haar schouders  
En dan zingen wij in koor 
Zijn gelukkig op de IJVO 
Voorzichtig timmeren wij door 
 
En opeens gaat de microfoon 
En ja de wijkleiding aan de andere kant van het bord 
Roepen om voor sport en spel, ik heb tijd te kort 
Maar ik denk bij mezelf: ''trimmer door, timmer door, timmer?’’ 
 
Refrein 
De IJVO, de IJVO, de IJVO 
Ik ben stapelgek op hout 
 
‘K ga maar weer opnieuw timmeren 
‘K sla de spijker in het hout 
Maar de kleuren zijn verdwenen 
En het regent, tis zo koud  
 
Ze vraagt of er nog spijkers zijn 
En ik denk: “dit is het sein’’ 
Hé 
 
Refrein 
 
We zitten nog steeds in het hutje 
Met de verf in ons haar 
Ze gaat geen nieuwe spijkers halen 
Dus misschien is ze nu klaar? 
 
Ze zegt ik ben mijn hamer kwijt 
Ze zegt: bouw door en ik zeg ja 
 
Refrein 
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De IJVO Slaapt Een Jaar (naar: The Tokens – The Lion Sleeps Tonight) 
 
Dames:  
Oehoehoehoe  Oehoehoe-oehoe  De IJVO is voorbij 
 
Mannen: 
Nog eventjes Nog eventjes Nog eventjes Nog eventjes Nog eventjes  
Nog eventjes Nog eventjes Nog eventjes  
 
Couplet 
Oh de IJVO, die mooie IJVO, verdwijnt weer voor een jaar 
Oh de IJVO, die mooie IJVO, het is nu bijna klaar 
 
Dames:  
Oehoehoehoe  Oehoehoe-oehoe  De IJVO is voorbij 
 
Mannen: 
Nog eventjes Nog eventjes Nog eventjes Nog eventjes Nog eventjes  
Nog eventjes Nog eventjes Nog eventjes  
 
Couplet 
Oh de IJVO, die mooie IJVO, verdwijnt weer voor een jaar 
Oh de IJVO, die mooie IJVO, het is nu bijna klaar 
 
Dames:  
Oehoehoehoe  Oehoehoe-oehoe  De IJVO is voorbij 
 
Mannen: 
Nog eventjes Nog eventjes Nog eventjes Nog eventjes Nog eventjes  
Nog eventjes Nog eventjes Nog eventjes  
 
Couplet 
Oh de IJVO, die mooie IJVO, verdwijnt weer voor een jaar 
Oh de IJVO, die mooie IJVO, het is nu bijna klaar 
 
Mannen: 
Nog eventjes  We kunnen het  Nog eventjes  We kunnen het  Nog eventjes  
We kunnen het  Nog eventjes  We kunnen het 
 
Dames:  
Oehoehoehoe  Oehoehoe-oehoe  De IJVO is voorbij 
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Dierenparadijs (naar: Boudewijn De Groot – Land Van Maas En Waal) 
 

Chorus 
En onder de blauwe hemel, in de groene wei 
Is het elke dag een beestenboel, een vrolijke partij 
We komen uit de jungle, we komen uit de zee 
Groot of klein, het maakt niet uit, want iedereen doet mee 
En we praten en we lachen, en we zingen deze wijs 
Ja we laten van ons horen in het dierenparadijs 

  
Eén twee drie vier, we maken veel lawaai 
Vijf zes zeven, vooral de papagaai 
Acht negen tien, wie niet weg is, is gezien  
Behalve bij de mol, want wie blind is kan niet zien 
 

Chorus 
En onder de blauwe hemel, in de groene wei 
Is het elke dag een beestenboel, een vrolijke partij 
We komen uit de jungle, we komen uit de zee 
Groot of klein, het maakt niet uit, want iedereen doet mee 
En we praten en we lachen, en we zingen deze wijs 
Ja we laten van ons horen in het dierenparadijs 

 
Tien negen acht, een berenvacht is zacht 
Zeven, zes en vijf, de giraffennek is stijf 
Vier drie en twee, wie gaat er met ons mee 
We zwemmen met de ééndjes in parade naar de zee 
 

Chorus 
En onder de blauwe hemel, in de groene wei 
Is het elke dag een beestenboel, een vrolijke partij 
We komen uit de jungle, we komen uit de zee 
Groot of klein, het maakt niet uit, want iedereen doet mee 
En we praten en we lachen, en we zingen deze wijs 
Ja we laten van ons horen in het dierenparadijs 
 
Het paradijs ...het paradijs ...het paradijs In het dierenparadijs 
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Een Avontuur (naar: Billy Joel – The Piano Man) 
 
Het is 9 uur hier in IJsselstein,  
De modder plakt al aan mijn schoen 
Het is tijd dat ik weer op dat weiland sta 
Wat zal ik vandaag eens gaan doen  
 
En de band die speelt nu een mooi IJVO lied 
De sfeer zit er gelijk goed in 
En ik zing en ik zing maar ik ken de tekst nog niet  
Al heb ik het wel naar mijn zin 
 
Pre-chorus 
La la la la la la la 
La la, di di da da dum 
 
Refrein 
Ga met ons mee, op een avontuur, 
Ga met ons mee op pad 
Want tot nu toe lijkt het op een weiland hier 
Dus bouw met ons mee aan een stad 
 
Een trol in de herberg, is een vriend van mij 
Met een lach geeft hij aan mij bier 
En bevriend, met een elf, en nog een tovenaar 
Wat een vreemde plek is het toch hier 
 
En de reus, hij is groter dan ik zelf ben 
Hij zet stappen waar de grond zelfs van beeft 
Maar wacht maar tot je hem wat beter kent 
Hij is echt enorm beleefd 
 
Pre-chorus 
La la la la la la la 
La la, di di da da dum 
 
Refrein 
Ga met ons mee, op een avontuur, 
Ga met ons mee op pad 
Want tot nu toe lijkt het op een weiland hier 
Dus bouw met ons mee aan een stad 
 
Een avonturenbos vol met hutten hier 
Gek dat er geen boom is te zien  
Er zijn monsters en feeën zelfs een pratend dier 
En heb jij ook die heks al gezien  
 
Het is 4 uur hier in IJsselstein,  
De modder plakt nog aan mijn schoen 
Maar het is goed om weer in de herberg te zijn 
Er is morgen weer genoeg te doen  
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Feesttent (naar: Kraantje Pappie – Feesttent) 
  
[Intro] 
 
[Verse 1] 
Er is dit jaar een mooie tent erbij, hij schijnt dus rood en wit te zijn 
Loop er nou maar niet voorbij, en neem er eens een keer een kijk  
Iedereen is super blij, dus sluit je aan in onze rij 
Een grote tent hier naast de sloot bij onze ijvo op de wei  
Vrolijke boel en iedereen is knettergek 
Ik neem mijn vriendjes mee en tover dan een glimlach op mijn bek 
Tis niet de knutseltent en het is ook niet voor een snack 
Het is de feesttent en het is hier echt helemaal te gek 
 
Want dit is losgaan, naast de sloot, we zingen mee met elke noot 
In de avond terugdenken over hoe ik hier genoot 
Dansen, feest je mee, jij en ik hier met zijn twee 
We gaan los met zijn allen en we zingen 
 
[Chorus] 
Welkom in de feesttent 
Welkom op het allerleukste feestje van de IJVO 
Mensen welkom in de feesttent 
Iedereen kent iedereen en dat is hoe het hoort  
Op deze party in de feesttent 
Welkom op het allerleukste feestje van de IJVO 
Mensen welkom in de feesttent 
Was in elke tent er maar een feestje zoals hier 
 
[Verse 2] 
En mijn hutje, staat daar, midden op het weiland  
Ik ga er zo wel weer langs maar hey ik ben nu toch hier man 
Hoor je dat? op dit lied dans ik het liefst mee 
Dus zet deze track op replay, ook al is het misschien cliché  
Zo van 'oh' Kennen jullie deze ook? 
We gaan weer even los! 
Dit wordt dansen, zingen, springen, rennen, vliegen, vlammen  
Met zijn alle in de feesttent tot ik naar huis moet  
 
[Bridge 1] 
Want dit is losgaan, naast de sloot, we zingen mee met elke noot 
In de avond terugdenken over hoe ik hier genoot 
Dansen, feest je mee, jij en ik hier met zijn twee 
We gaan los met zijn allen en we zingen 
 
[Chorus] 
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Gooi De Remmen Los (naar: Rob de Nijs – Malle Babbe) 
 
We zetten met mekaar een hutje in elkaar 
Met hamers en met spijkers, de jassen aan een haak 
En als ons buikje knaagt, lopen we al te graag 
De snoeptent effe binnen, voor een volle maag 
 
Pre-chorus 
Maar de kracht van dit IJVO lied 
Blijft in ons hart en de stad die je ziet 
 

Chorus 
Gooi de remmen los, want de IJVO is hier 
We maken veel lol en we hebben plezier 
Gooi de remmen los en vergeet elk verdriet 
Je krijgt toch een kick als je alles hier ziet 

 
En als het donker wordt is het terrein bewaakt 
En niemand mag het weten, waar toch ons hutje staat 
En als het vrijdag is dan laten wij pas zien 
Hoe mooi het is geworden, hoe goed het is gemaakt 
 
Pre-chorus 
Maar de kracht van dit IJVO lied 
Blijft in ons hart en de stad die je ziet 
 

Chorus 
Gooi de remmen los, want de IJVO is hier 
We maken veel lol en we hebben plezier 
Gooi de remmen los en vergeet elk verdriet 
Je krijgt toch een kick als je alles hier ziet 
 
Gooi de remmen los, want de IJVO is hier 
We maken veel lol en we hebben plezier 
Gooi de remmen los en vergeet elk verdriet 
Je krijgt toch een kick als je alles hier ziet 
 
Laa,la,lala, etc 
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Haaibaai-Lied 
 
Aha aha, aha aha, aha aha, ah-Haai  
  

Chorus 
Wij zijn de haaiebaaien van de grote oceaan 
Iedereen is bang voor onze naam 
Moeders hou je dochters thuis, pas op ze gaan eraan 
Haaibaaien van de grote oceaan 

 
Mijn vader was een Haaievin, hij was niet te verslaan 
De schrik van alle leven in de zee 
Zijn lied klonk tot het diepste van de stille oceaan 
En alle haaiebaaien zongen mee… 
  
Een visje hier, een visje daar, dat gaat er altijd in 
Zoveel wat een haaiebaai verslindt 
En soms als je geluk hebt zwemt een buitenkans voorbij 
Zo’n lekker mals en sappig mensenkind (...aanvalluuuhh) 
 
Aha aha, aha aha, aha aha, ah-Haai 
 
Wij zijn het arme zeevolk, ach heb meelij met ons soort 
De haaiebaaien zijn toch zo gemeen 
Ze hebben al zoveel van onze kinderen vermoord  
Ach mensen luister toch naar ons geween (...mweeeeuhh) 
 
Valt er wat te zuipen hier, we hebben zoveel dorst 
We zijn zowat verdroogd tot op de graat 
Maar als we da’lijk dronken zijn dan klinkt uit volle borst 
Het haaiebaaielied tot ’s avonds laat   
 
Aha aha, aha aha, aha aha, ah-Haai  
 
Kijk hem nu eens stoer doen zeg, ik lach er bijna om 
Van buiten krijg je deze baas niet klein 
Hij lijkt zo sterk maar ondertussen is ie oliedom 
Zijn bek is groot, z’n hartje is zo klein… 
  

Chorus 
Wij zijn de haaiebaaien van de grote oceaan 
Iedereen is bang voor onze naam 
En als je sterk en stoer bent, Hè: sluit je bij ons aan! 
Haaibaaien van de grote oceaan 
Haaibaaien van de grote oceaan 
Haaibaaien van de grote oceaan 
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Helemaal IJVO (naar: Daft Punk – Get Lucky) 
 
Zoals het ooit eens is begonnen 
We hebben alles overwonnen 
Door samen vol te houwen 
En een IJVO op te bouwen 
 
Pre-chorus 
Wij zijn hier één, jij en ik, met z’n twee 
Dus geef mij je hand, dans en zing met ons mee 
 

Chorus 
Ik ben hier helemaal vrij 
Jij bent hier helemaal vrij 
Wij zijn hier helemaal vrij 
Wij zijn nu helemaal IJVO 
 
Ik ben hier helemaal vrij 
Jij bent hier helemaal vrij 
Wij zijn hier helemaal vrij 
Wij zijn nu helemaal IJVO 
 
Ik ben hier helemaal vrij 
Jij bent hier helemaal vrij 
Wij zijn hier helemaal vrij 
Wij zijn nu helemaal IJVO 

 
Bridge 
IJ-VO is het helemaal 
We maken hier plezier en kabaal 
IJ-VO is het helemaal 
We maken hier plezier en kabaal 
 

Chorus 
Ik ben hier helemaal vrij 
Jij bent hier helemaal vrij 
Wij zijn hier helemaal vrij 
Wij zijn nu helemaal IJVO 
 
Ik ben hier helemaal vrij 
Jij bent hier helemaal vrij 
Wij zijn hier helemaal vrij 
Wij zijn nu helemaal IJVO 
 
Ik ben hier helemaal vrij 
Jij bent hier helemaal vrij 
Wij zijn hier helemaal vrij 
Wij zijn nu helemaal IJVO 
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Het Is Feest 
 
Soms voel je je verdrietig 
Of zit je in de put 
Verveel je je te pletter 
Of ben je ingedut 
 
Blijf daar dan niet zitten 
Maar kom hierheen gesjeesd 
Want bij onze IJVO 
Is het alle dagen feest… (Paah padaah pada pada pad!) 
 

Chorus 
Kom hang de slingers maar weer op 
En zet een glimlach op je kop 
Want het is feest, ja het is feest 
En doe je mooiste pak maar aan 
Jaha we gaan er tegenaan 
Zoals een feest nooit is geweest! 
 
En laat je horen 
Als nooit tevoren 
Want het is feest, ja het is feest 
En laat je horen 
Als nooit tevoren 
Zoals een feest nooit is geweest! 

 
Gewoon, is zo gewoon 
Elke dag hetzelfde patroon 
Gewoon, is zo gewoon 
Maar hier bij onze IJVO voeren wij de boventoon… (Paah padaah pada pada pad!) 
 

Chorus 
Kom hang de slingers maar weer op 
En zet een glimlach op je kop 
Want het is feest, ja het is feest 
En doe je mooiste pak maar aan 
Jaha we gaan er tegenaan 
Zoals een feest nooit is geweest! 
 
En laat je horen 
Als nooit tevoren 
Want het is feest, ja het is feest 
En laat je horen 
Als nooit tevoren 
Zoals een feest nooit is geweest! 

 
Wat sta je nou te staan? 
Heb je misschien zin om mee te gaan? 
Wat sta je nou te staan? 
Twijfel nu niet langer meer en sluit je bij ons aan… (Paah padaah pada pada pad!) 
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Chorus 
Kom hang de slingers maar weer op 
En zet een glimlach op je kop 
Want het is feest, ja het is feest 
En doe je mooiste pak maar aan 
Jaha we gaan er tegenaan 
Zoals een feest nooit is geweest! 
 
En laat je horen 
Als nooit tevoren 
Want het is feest, ja het is feest 
En laat je horen 
Als nooit tevoren 
Zoals een feest nooit is geweest! 
Zoals een feest nooit is geweest! (vertragen) 
Zoals een feest nooit is geweest! 
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Het Mooiste Wat Er Is 
 

Chorus 
Het mooiste wat er is dat is de IJVO 
Het allergrootste feest van IJsselstein 
Het mooiste wat er is dat is de IJVO 
Daar zou ik wel voor altijd willen zijn  

 
De week begint met hutten bouwen 
En elke dag is er toneel 
Maar in het kindercafé 
Snoep ik elke dag te veel 
 

Chorus 
Het mooiste wat er is dat is de IJVO 
Het allergrootste feest van IJsselstein 
Het mooiste wat er is dat is de IJVO 
Daar zou ik wel voor altijd willen zijn  

 
We gaan op Vossenjacht door de hele stad 
In de knutseltent zijn we creatief 
En fanatiek met spelletjes 
Maar we blijven wel sportief 
 
In de spooktent was ik wel een beetje bang 
Maar dat zet ik echt niet in de krant 
Ik schrijf dat onze wijk 
De vetste is van heel het land 
 

Chorus 
Het mooiste wat er is dat is de IJVO 
Het allergrootste feest van IJsselstein 
Het mooiste wat er is dat is de IJVO 
Daar zou ik wel voor altijd…   

 
Bridge 
Maar vrijdag is de laatste dag 
Dan is de week al weer voorbij  
De dag erna gaat alles plat 
Dus volgend jaar, volgend jaar ben ik er weer bij     
Dan ben ik er weer bij 
Net als jij! 
 

Chorus 
Het mooiste wat er is dat is de IJVO 
Het allergrootste feest van IJsselstein 
Het mooiste wat er is dat is de IJVO 
Daar zou ik wel voor altijd willen zijn  
Daar zou ik wel voor altijd willen zijn 
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(Ik bouw een hut) Hier in IJsselstein (naar: Darius Rucker – Wagon 
Wheel) 
 
Intro 
 
Couplet 1 
Ik ben klaar voor het feest van ’t jaar 
Heb al mijn spullen, ik sta klaar 
Maar soms gaat het mis, en hoop ik op een wonder 
Een spijker in mijn voet, of een bloedende knie 
Jeuk op mijn been van een wesp of drie 
En ik hinkel voor hulp, voor zalf op mijn wonden 
 
Refrein 
Ik bouw een hut hier in IJsselstein 
Zing, spring, dans, feest op het IJVO terrein 
Hey, op de IJVO 
Ik verf een hut hier in IJsselstein 
Blauw, rood, geel, groen, ik heb het fijn 
Hey, op de IJVO 
 
Couplet 2 
Ben je al de schoonste wijk? 
Klaar voor sport en spel, zin in de strijd? 
Pas op voor de sloot, je wilt geen natte schoen 
Maak een knutsel in de knutseltent 
Of koop een snoepje van je laatste cent 
Straks de feesttent, zoveel te doen 
 
Refrein 
 
Interlude 
 
Couplet 3 
Bij toneel altijd iets aan de hand 
Een slechterik, waar ben ik in beland 
We bedenken een plan, de IJVO blijft bestaan 
Want vrijdag is het feest, dan spring ik in het rond 
Eet ik friet of patat, lekker ongezond 
Ik feest met m’n vrienden, samen lekker losgaan 
 
 
Refrein 2x 
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Het IJVO Lied (naar: De Zilvervloot) 
 
Zeg heb je het al gehoord van de IJVO dit jaar 
We gaan weer een stadje bouwen 
En iederéén timmert een hut in elkaar 
En loopt er met hout te sjouwen 
 
Het is toch zo zijn een IJVO-er te zijn 
Je maakt de week wel vol, met spanning en met lol 
Daar bij de IJVO beleef je wat 
 
Daar bij de IJVO, de IJVO, vakantie sta-a-a-a-a-d 
Daar bij de IJVO, de IJVO, vakantie stad 
 
Wat is er aan de hand met de IJVO dit jaar 
We gaan er een feest van maken 
We zijn voor de (getal) keer bij elkaar 
En dat schreeuwen we van de daken 
 
Het is toch zo zijn een IJVO-er te zijn 
Je maakt de week wel vol, met spanning en met lol 
Daar bij de IJVO beleef je wat 
 
Daar bij de IJVO, de IJVO, vakantie sta-a-a-a-a-d 
Daar bij de IJVO, de IJVO, vakantie stad 
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Hier Op De IJVO (naar: The Beatles – Can’t Buy Me Love) 
 

Chorus 
Hier op de IJVO, IJVO 
Hier op de IJVO 
 

Verse 1 
In IJsselstein is er één groot feest 
In het weiland naast mijn huis 
En op de fiets ga ik erheen 
Oh, en ik voel me hier thuis 
En met mijn vrienden hutten bouwen 
Op het IJVO-terrein 
 
Verse 2 
Op maandag met pallets sjouwen 
Oh, want dan bouw ik mijn hut 
En ik ga alsmaar door en door 
Ik raak never nooit uitgeput  
Met mijn vrienden hutten bouwen 
Op het IJVO-terrein 
 

Chorus 
Hier op de IJVO, is het alle dagen feest  
Hier op de IJVO, oh, oh, oh, oooh 

 
Verse 3 
En op dinsdag verf ik mijn hut 
Zoals de regenboog 
Een klodder hier en een klodder daar 
Gelukkig is het droog 
Met mijn vrienden hutten bouwen 
Op het IJVO-terrein (Ahhh) 
  

Chorus 
Hier op de IJVO, is het alle dagen feest 
Hier op de IJVO, oh, oh, oh, oh  
 

Verse 4 
De hut is af, echt een paleis 
De mooiste van de wijk 
Oh, zeg bouwinspectie komt u maar 
En neem nu maar een kijk 
Met mijn vrienden hutten bouwen 
Op het IJVO terrein 
 

Chorus 
Hier op de IJVO, IJVO 
Hier op de IJVO, oh 
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Iedereen is van de IJVO (naar: The Scene – Iedereen Is Van De Wereld) 
 
Verse 1 
Dit is voor de jongste die voor ’t eerst naar de IJVO gaan 
Die samen met hun pa of ma de spijkers in de pallets slaan 
 
Verse 2 
Dit is voor de wijken die je van het midden kent 
Ze zijn niet jong ze zijn niet oud, maar timmeren gewend 
 
Pre-chorus 
En ik hef de kwast op deze IJVO 
Want jij verft niet alleen 
 
Chorus 
Iedereen is van de IJVO en de IJVO is van iedereen (2x) 
 
Verse 3 
Deze is voor iedereen die oudste, zelf naar de IJVO gaat 
Geen ouder kan ik daar meer zien, maar ik weet dat jij daar staat 
 
Pre-chorus 
En ik hef de kwast op deze IJVO 
Want jij verft niet alleen 
 
Chorus 
Iedereen is van de IJVO en de IJVO is van iedereen (2x) 
Oh, yeah, yeah, yeah 
 
Bridge 
Ik verf in rood, zwart, wit, geel, roze, paars en blauw 
Op de IJVO kies ik zelf mijn kleur, de hut verf ik samen met jou 
 
Pre-chorus 
En ik hef de kwast op deze IJVO 
Want jij verft niet alleen 
 
Chorus 
Iedereen is van de IJVO en de IJVO is van iedereen (4x) 
 
Van iedereen (4x) 
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Ik Ga Erheen (naar: Sheppard – Coming Home) 
 
Verse 1 
Vandaag weer naar mijn werk toe 
Ik maak alles schoon 
Het werken mag wel zwaar zijn 
Maar ik doet ’t maar gewoon 
 
Pre-chorus 
Overal zijn kinderen om ons heen 
Ze maken het werk veel minder zwaar 
Kijk maar naar het weiland 
 

Chorus 
We gaan erheen vandaag dat landhuis in een weiland 
Ga je mee vandaag, we gaan naar de IJVO 
Jij en ik we maken er een leuke tijd van (een leuke tijd van) 
We gaan erheen vandaag samen huttenbouwen 
Doe je mee vandaag, we zijn op de IJVO 
Jij en ik we maken er een leuke tijd van 
Ga je mee naar de IJ…VO, IJ 
Want ik ga naar de IJ…VO,IJ 

 
Verse 2 
Ik ben een brave butler 
Ik werk in dit huis 
Ik ren me rot voor jou en jou 
En ook voor jou 
 
Pre-chorus 
Overal zijn kinderen om ons heen 
Zij maken het werk veel minder zwaar 
Kijk maar naar het weiland 
 

Chorus 
We gaan erheen vandaag dat landhuis in een weiland 
Ga je mee vandaag, we gaan naar de IJVO 
Jij en ik we maken er een leuke tijd van (een leuke tijd van) 
We gaan erheen vandaag samen huttenbouwen 
Doe je mee vandaag, we zijn op de IJVO 
Jij en ik we maken er een leuke tijd van 
Ga je mee naar de IJ…VO, IJ 
Want ik ga naar de IJ…VO,IJ 

 
Bridge 
Zonder de IJVO is werken hier zo saai 
Dus ik ben waanzinnig blij dat de kinderen hier zijn 
 

Chorus 
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Ik Wil Zelf Kiezen (naar: Sheppard – Let Me Down Easy) 
 
Ba Ba Ba Ba da dup Ba Ba Ba 
Dup Ba Ba Ba da dup Ba dup Ba 
Dup Ba Ba Ba da dup Ba Ba Ba 
Dub Ba Ba Ba da dup Ba Ba Ba 
 
[Verse] 
Elke dag, sta ik op met een lach 
Ik bepaal zelf dan wat ik doen mag  
En ik dacht, dat dit nooit meer zal veranderen 
Maar toen stal jij dus ons mooie boek 
En zijn al onze keuzes nu zoek  
Dit is niet fijn, hoe kan je zo gemeen zijn 
Dus pas maar op, want ik kom achter je aan  
 
[Chorus] 
Oh, ik wil zelf kiezen  
Ik wil zelf kiezen oh IJVO  
Oh, ik wil zelf kiezen  
Ik wil zelf kiezen oh IJVO  
 
[Verse] 
Waar oh waar zal ik toch beginnen met zoeken  
We kijken in alle gaten en hoeken 
Tot een van ons je vindt. 
Zit jij verstopt in de knutseltent 
Of in een hut waar niemand je vindt 
Kom op geef ons dat boek toch gewoon terug 
 
[Chorus] (2x) 
Oh, ik wil zelf kiezen  
Ik wil zelf kiezen oh IJVO  
Oh, ik wil zelf kiezen  
Ik wil zelf kiezen oh IJVO  
 
[Bridge] 
Ik weet dat de prinses een slechte is 
(Ba Ba Ba Ba da dup Ba Ba Ba) 
In het boek schrijft zij nu wat de gang van zaken is  
(Ba Ba Ba Ba da dup Ba Ba Ba) 
En dat zal niet in ons voordeel zijn 
Straks doet ze ons nog echt veel pijn 
Dus doe ons nu een grote lol 
En geef dat boek aan mij 
 
[Chorus] 
Oh, ik wil zelf kiezen  
Ik wil zelf kiezen oh IJVO  
Oh, ik wil zelf kiezen  
Ik wil zelf kiezen oh IJVO  
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1e x refrein acapella 
2e x refrein met band 
3e x refrein met elfjes + herhaling couplet (zie onderstuk) 
4e x refrein met elfjes + herhaling couplet tot couplet eindigt (zie onderstuk) 
 
Elke dag, sta ik op met een lach 
Ik bepaal zelf dan wat ik doen mag  
En ik dacht, dat dit nooit meer zal veranderen 
Maar toen stal jij dus ons mooie boek 
En zijn al onze keuzes nu zoek  
Dit is niet fijn, hoe kan je zo gemeen zijn 
Dus pas maar op, want ik kom achter je aan 
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In IJsselstein (naar: The Beatles – Eight Days a Week) 
 

Een feest op de IJVO, iedereen is blij  

Een feest op de IJVO, ‘k voel mij hier vrij 

 

Refrein 

Pallets sjouwen, hutten bouwen 

Een groot feest op de IJVO 

In IJsselstein 

 

Elke dag een feestje, hier op het weiland 

Elke dag een feestje, schrijf het in de krant 

 

Refrein 

 

Brug 

In IJsselstein, de IJ, IJ, IJVO 

In IJsselstein, het is hier fijn, voel mij er thuis 

 

Een feest op de IJVO, iedereen is blij 

Een feest op de IJVO, ‘k voel mij hier vrij 

 

Refrein 

 

Brug 

 

Elke dag een feestje, hier op het weiland 

Elke dag een feestje, schrijf het in de krant 

 

Refrein  

Pallets sjouwen, hutten bouwen 

Een groot feest op de IJVO 

In IJsselstein, in IJsselstein, in IJsselstein 
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Kabouter band (naar: Green Day – Let Yourself Go) 
 
Intro  
 
Verse 1 
Het is cool een kabouter te zijn ook al zijn we niet eens erg klein 
We spelen in onze IJVO band en zingen daar echt alles in rijm  
In een band met een kleine vent 
Maar op de IJVO wel bekend  
Wij zijn dus de IJVO band en wij zijn altijd in voor een feest 
 
Chorus 
IJ-V-O               IJ-V-O             IJ-V-O            (4x) 
 
IJ-V-O, IJ-V-O 
IJ-V-O, IJ-V-O 
 
Verse 2 
Een kabouter is eigenlijk klein, maar wij zijn dat  gek genoeg niet  
Maar we zijn wel die kaboutertjes die je hoort voordat je ze ziet 
Je hoort ons door heel IJsselstein 
We zijn zo luid het doet zelfs soms pijn  
Wij zijn dus de IJVO band en wij zijn altijd in voor een feest 
 
Chorus 
 
Guitar Solo: D-G-A-- x4 
Breakdown: D-A-- x2 
 
Bridge 
Altijd in, in  
Voor een feestje 
Altijd in, in 
Voor een feestje 
Altijd in, in 
Voor een feestje 
Altijd in voor een feest op de  
 
Chorus 
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Kokkielied 
 

Chorus 
Nummer een, nummer twee, nummer drie, nummer vier 
Al dat lekkel lekkel eten, dat heb ik voor u hier 
Nummer vijf, nummer zes, nummer zeven, nummer acht 
Maak uw nasi klaar terwijl u wacht! 

 
(vrije tekst Kokkie) 
 
Als Kokkie van de keizerin heb ik het altijd druk (druk druk) 
Maar dat drukke werken dat brengt kokkie niet van stuk! (stuk stuk) 
Ik kan alles koken, van koe loe yoek tot fu yong hai (hai hai) 
En als het u te flauw smaakt doe ik er wat sambal bai! 
 

Chorus 
Nummer een, nummer twee, nummer drie, nummer vier 
Al dat lekkel lekkel eten, dat heb ik voor u hier 
Nummer vijf, nummer zes, nummer zeven, nummer acht 
Maak uw nasi klaar terwijl u wacht! 

 
(instrumentaal) 
 
Mijn Pekingeend is lekkerder dan jij ooit hebt gehad (had had) 
Ik ben de beste kokkie hier in de Verboden Stad! (stad stad) 
Maar mijn kokkerellekunst is voor de keizerin (ping ping) 
Dus als je smakelijk wil eten dan moet jij de snoeptent in! 
 

Chorus 
Nummer een, nummer twee, nummer drie, nummer vier 
Al dat lekkel lekkel eten, dat heb ik voor u hier 
Nummer vijf, nummer zes, nummer zeven, nummer acht Maak uw nasi klaar terwijl u wacht! 

 
Bridge 
(vrije tekst Kokkie) Hankypanky!!  
 

Chorus 
Nummer een, nummer twee, nummer drie, nummer vier 
Al dat lekkel lekkel eten, dat heb ik voor u hier 
Nummer vijf, nummer zes, nummer zeven, nummer acht Maak uw nasi klaar terwijl u wacht! 
 
Nummer een, nummer twee, nummer drie, nummer vier 
Al dat lekkel lekkel eten, dat heb ik voor u hier 
Nummer vijf, nummer zes, nummer zeven, nummer acht Maak uw nasi klaar terwijl u wacht! 
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Kom Naar De IJVO Met Mij (naar: BLOF – Open Je Ogen) 
 
Verse 1 
Ik loop de IJVO binnen, lucht is helderder dan glas 
Ik weet wat er komen gaat, ik ben nu al in mijn sas 
Word ik derde? Word ik tweede? Of zal ik de winnaar zijn? 
Sporten op een weiland, ‘t lijkt wel feest in IJsselstein 
 
Verse 2 
Ik bouw mijn hut in dat weiland, mag hij naast jouwe staan 
Dan kan ik daar verblijven, voordat wij een harde strijd aangaan 
Word ik derde? Word ik tweede? Zal ik de winnaar zijn? 
Sporten op een weiland, ‘t lijkt wel feest in IJsselstein 
 

Chorus 
Dus kom naar de IJVO met mij, sport met mij mee, voel je vrij 
Dus kom naar de IJVO met mij, sport met mij mee, voel je vrij 

 
Verse 3 
Er is kans dat ik ga winnen, maar die is wel heel erg klein 
Maar bij deze IJVOlympics, is mee doen zelfs al fijn 
Maar de vraag blijft, word ik 2e? Of zal ik de winnaar zijn? 
Het kan me niets meer schelen, het is feest in IJsselstein 

  
Chorus 
Dus kom naar de IJVO met mij, sport met mij mee, voel je vrij. 
Dus kom naar de IJVO met mij, sport met mij mee, voel je vrij. 
 
Kom naar de IJVO met mij, sport nu maar mee, voel je vrij 
Kom naar de IJVO met mij, ja jij en ik zij aan zij 
Kom naar de IJVO met mij, sport nu maar mee, voel je vrij 
Kom naar de IJVO met mij, ja jij en ik zij aan zij 
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Laat mij IJVO vieren (naar: Robbie Williams – Let Me Entertain You) 
 
Vakantie klaar, de IJVO daar 
Het veld nog leeg, dus bouwen maar 
Pak dat hout, timmer gevaar, en gil 
 
In dit dorp ben jij de chef 
Van j’eigen hut gemaakt met lef 
Jij bent het die ik steeds weer tref, en gil 
 
Chorus 
Dus kom op, laat mij IJVO vieren, laat mij IJVO vieren 
 
De dag’s te kort, de poort die roept 
Je laatste lolly opgesnoept 
Snel dat ook weer uitgepoept, en gil 
 
De poort gaat dicht, de tent die lokt 
De IJVO-band zorgt dat ’t rockt 
De sfeer is lekker opgefokt, en gil  
 
Chorus 
Dus kom op, laat mij IJVO vieren, laat mij IJVO vieren 
 
Zoek ‘t op in het IJVO krantje 
Knutsels van een olifantje 
Van Sarah, Timo en van Jantje, yeah 
 
EHBO weer aan ’t werk 
Met pleisters maken zij je sterk 
’t is af en toe echt gekkenwerk, en gil  
 
Bridge 
Een deegstok verbrand, lag te lang op de rand 
Zoete broodjes bakken aan de lopende band 
De spullenbaas zaagt snel en de bank is klaar 
De hut is weer gekeurd onverbeterbaar 
 
Chorus 
Dus kom op, laat mij IJVO vieren, laat mij IJVO vieren, laat mij IJVO vieren 
 
Bridge 
Het is weer tof, ik besef dat ik bof 
De IJVO’ers zijn hier, alleen tijd voor plezier 
Dit is de plek waar ik nu wil zijn 
Je wordt vanzelf blij, staan hier zij aan zij 
 
Chorus 
Dus kom op, laat mij IJVO vieren, laat mij IJVO vieren, laat mij IJVO vieren, laat mij IJVO vieren 
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Links, Rechts, Links 
 

Chorus 
Links, rechts, links, we moeten er vandoor 
Links, rechts, links, zet je beste beentje voor 
Links, rechts, links, ik wijs het juiste pad 
Een goeie wandeling word ik echt nooit zat 

 
Ik ben nu nog wat stijfjes, maar dat is ook niet zo gek 
Als wandelende tak, had ik veel meer weg van een stek 
Gelukkig werd ik los geknabbeld door dat lief konijn 
Da’k weer kan lopen, vind ik reuze fijn 
 

Chorus 
Links, rechts, links, we moeten er vandoor 
Links, rechts, links, zet je beste beentje voor 
Links, rechts, links, ik wijs het juiste pad 
Een goeie wandeling word ik echt nooit zat 

 
Ik hou zo veel van lopen, er is niks da’k liever doe 
De benenwagen brengt mij altijd overal naartoe 
Ik heb geen motor en ik maak dus ook geen uitlaatgas 
Laat mij maar lopen, dan ben ik in mijn sas 
 

Chorus (herhalen) 
Links, rechts, links, we moeten er vandoor 
Links, rechts, links, zet je beste beentje voor 
Links, rechts, links, ik wijs het juiste pad 
Een goeie wandeling word ik echt nooit zat 
 
Een goeie wandeling wordt hij echt nooit zat  (herhalen) 
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Luilekkerland (naar: Bruno Mars – The Lazy Song) 
 

Chorus 
Ik voel me fijn in luilekkerland 
Land waar de zon altijd schijnt 
Iedereen is er bij, dus kom er ook snel bij 
Want ik voel me fijn in luilekkerland 

 
Met mijn blote voeten in het zand 
Lekker spelen op het strand 
Niemand die er zeurt, wat er ook gebeurt 
Ik mag alles doen wat ik wil  
 
Lekker hangen in mijn mat 
Pak die cola uit een krat 
Stel je toch eens voor, zo kom ik de dag wel door 
Ik mag alles doen wat ik wil  
 
Ja dit wil ik, dit wil ik 
Wil ik voor altijd 
 

Chorus 
Ik voel me fijn in luilekkerland 
Land waar de zon altijd schijnt 
Iedereen is er bij, dus kom er ook snel bij 
Want ik voel me fijn in luilekkerland 

 
Bridge 
En ik doe wat ik zulluf wil 
Leg een steak op de hete grill 
Jammie, jammie, jammie, jammie 
Morgen is weer zo’n fijne dag 
Die ik beleven mag 
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeaaah 
 

Chorus 
Ik voel me fijn in luilekkerland 
Land waar de zon altijd schijnt 
Iedereen is er bij, dus kom er ook snel bij 
Want ik voel me fijn in luilekkerland 
 
Lui-lekker-land 
Woo hoo ooh 
Woo hoo ooh, ooooh, ooh ooh 
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Mijn Eigen Hut (naar: René Froger – Een Eigen Huis) 
 

[Verse 1] 

Wat doen die tenten daar op dat weiland  

Is het een circus, festival of is er kermis 

Ik wil het nu toch wel eens weten, dus loop je mee 

Dan gaan we kijken wat daar aan het handje is 

 

[Verse 2] 

Moet je nou eens zien ze zijn er aan het feesten 

Ze maken hutten van hout dat ziet er toch mooi uit  

En moet je luisteren ik hoor daar een muziekje  

Het is zo vrolijk dat ik daar automatisch mee fluit  

 

[Chorus] 

Mijn eigen hut, op het IJVO terrein  

Want met mijn laarzen  in het gras, dan voel ik mij reuze fijn 

Op een weiland vlak naast de stad,  

Waar je hutten bouwen en ook feesten kan, oohhh  

 

Solo 

 

[Verse 3] 

Ik zie hier dus hutten van hout staan  

De kinderen die lopen daar dus vrolijk tussendoor  

Met sport en spel zie ik ze dan weer rennen 

En zingende kinderen is alles wat ik hoor 

 

[Verse 4] 

Vandaag is er toneel en dat is altijd wel spannend 

Wordt de IJVO nog gered of is er weer iets mis? 

Gelukkig zijn we op de IJVO met zijn allen  

Er is geen dag dat het er hier geen goed feestje is   

 

[Chorus] 2x 



30 
 

 

[Bridge] 

Ja, alles, alles kan de IJVO gezellig maken 

Zingende kinderen, en het kindercafé 

Ja, alles, alles kan de IJVO gezellig maken 

De zon die doorbreekt, dus ga met mij mee! 

 

[Chorus] 2x 

 

C                    

IJVO terrein!  
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Piratenlied (naar: Bonnie St. Claire – Dr. Bernhard) 
 
La lala lala lalala la lala lala, hey hey hey 
La lala lala lalala la lala lala, hey hey  
 
Holadiee, vers van de zee 
Wij zijn piraten op tournee 
Vrolijk gezang, klinkt er zolang 
We drinken piratendrank 
 

Chorus 
Kom hijs de zeilen, trossen gaan los 
Wegwezen anders ben je de klos 
Kom hijs de zeilen, trossen gaan los 
En wie nu niet weg is, is de klos 

 
La lala lala lalala la lala lala, hey hey hey 
La lala lala lalala la lala lala, hey hey 
 
Vroeger of later, gaan we te water 
Al hebben we een piratenkater 
We gaan eropuit, terug of vooruit 
Dat maakt een piraat niks uit 
 

Chorus 
Kom hijs de zeilen, trossen gaan los 
Wegwezen anders ben je de klos 
Kom hijs de zeilen, trossen gaan los 
En wie nu niet weg is, is de klos 

 
Jongen of meid, ben jij bij de tijd 
En heb je aan alle regels schijt 
Grijp dan die buit, en leef je maar uit 
Op de piratenschuit 
 

Chorus 
Kom hijs de zeilen, trossen gaan los 
Wegwezen anders ben je de klos 
Kom hijs de zeilen, trossen gaan los 
En wie nu niet weg is …. Wie nu niet weg is … Wie nu niet weg is, is de klos! 
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We Gaan Er Samen Tegenaan (naar: Mr. Big – Daddy, Brother, Lover, 
Little Boy) 
 
Verse 1 
Wil jij met mij een weekje gek zijn? 
Samen met zijn twee? 
Geen school dat is toch fijn? 
Ga dan maar met mij mee  
Kom maar mee naar de IJVO  
Dat feest in IJsselstein 
Bouwen een echte stad, van pallets wist je dat? 
Wil hier voor altijd zijn 
 

Chorus 
Jij en ik bouwen een hut 
In de beste wijk 
Op dit weiland zijn we vrij  
Samen zij aan zij 
Dus pak een spijker een hamer we gaan er samen tegenaan 

  
Verse 2 
Heb jij zin om wat te maken?  
Heb jij een beetje trek?  
Op de IJVO kan echt alles 
Dat is toch echt te gek?  
Elke dag zijn er spellen 
Die winnen wij toch allemaal? 
Bij het wijklied sta ik vooraan 
Want ik ben vet muzikaal  
 

Chorus 
Jij en ik bouwen een hut 
In de beste wijk 
Op dit weiland zijn we vrij  
Samen zij aan zij 
Dus pak een spijker een hamer we gaan er samen tegenaan 

 
Jij en ik bouwen een hut 
In de beste wijk 
Op dit weiland zijn we vrij  
Samen zij aan zij 
Dus pak een spijker een hamer we gaan er samen tegenaan 
 

 

 

 

 

 



33 
 

IJVO’s Avonturenbos (naar: Sheppard – Symphony) 
 
[Intro] 
 
[Verse 1] 
Ramen open, het is weer een mooie dag  
Maar de reden, dat ik vandaag extra lach  
Zal je zeggen, vandaag is erg speciaal (ah, ah, ah) 
Kijk naar buiten, k’zie duizend kinderen staan 
Met hun hamers, ze gaan er weer tegenaan 
We beleven, een enorm groot avontuur  
 
[Chorus] 
Want vandaag wordt het een feest hier op 
Het IJVO terrein  
En niet gevreesd, want hier 
Hier voel ik me fijn 
Dus feest je mee met mij  
Dan gaan we samen total los 
In IJVO’s avonturen bos! 
 
Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh 
Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh 
Oh oh oh oh oh oh oh oh 
Dan gaan we samen total los     
In IJVO’s avonturen bos! 
 
[Verse 2] 
Nou ik, werk dus hierzo, vrijwillig op dit weiland 
Tijdens IJVO, is er flink wat aan de hand 
Blijf bij mij dan laat ik je van alles zien (ah, ah) 
De knutsel en snoep tent, en de IJVO poort  
Het is hier voor een week een vakantie-oord  
Dus blijf maar dicht bij dan raken wij niet verdwaald  
 
[Chorus] (2x) 
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IJVO Blijft Voor Altijd In Ons Hart (naar: Monty Python – Always Look 
On The Bright Side) 
 
Het gaat soms niet zoals je hoopt 
Dus als het anders loopt 
Dan dat je van tevoren had bedacht 
Het is echt heel erg fout gegaan 
Anders had het nog bestaan 
We zijn je niet vergeten al die tijd... 
  

Chorus 
Maar de IJVO blijft voor altijd in ons hart (fluit fluit…) 
De IJVO blijft voor altijd in ons hart (fluit fluit…) 

 
Het einde was een feit 
Al snel werd er geheid 
En stond het weiland super vol gebouwd 
Met flats en summerschool 
Da’s echt niet vet of cool 
Hadden we er maar niet op vertrouwd 
  

Chorus 
Maar de IJVO blijft voor altijd in ons hart (fluit fluit…) 
De IJVO blijft voor altijd in ons hart (fluit fluit…) 

 
De tijd ging snel voorbij 
En niemand was ooit vrij Het hele jaar was het een drukke boel 
Er werd niet meer gespeeld 
Of eventjes verveeld Geen kind meer kende het IJVO-gevoel 
  

Chorus 
Maar de IJVO blijft voor altijd in ons hart (fluit fluit fluit fluit) 
De IJVO blijft voor altijd in ons hart (fluit fluit fluit fluit) 
De IJVO blijft voor altijd in ons hart (fluit fluit fluit fluit) 
De IJVO blijft voor altijd in ons hart (fluit fluit fluit fluit) 
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IJVO Poort (naar: Golden Earring – Twilight Zone) 
 
Couplet 1 
Tis zeven uur, de wekker gaat 
Pak snel mijn tas, anders kom ik te laat 
Ik spring op de fiets, en race door IJsselstein 
 
Couplet 2 
Yeah, het weiland is in zicht, ik zie Eric staan 
Een zonneschijn, kan er weer tegen aan 
Ik stal mijn fiets en loop richting de IJVO poort 
 
Refrein 
Help ik stap door de IJVO poort 
Een grote speeltuin, waar niemand je stoort 
Knutsel- en een snoep tent, toneel, een café 
Een grillig theater, durf jij met me mee 
 
Laat je ouders maar staan, want de IJVO komt eraan (2x) 
 
Couplet 3 
Soms val ik van mijn hut, een spijker in mijn voet 
Een wespensteek, mijn knie die weer bloed 
Dan ga ik naar de post, EHBO help mij 
 
Couplet 4 
En ja, dan ga ik weer door, want de hut is nog niet af 
Met mijn vrienden, in de wijk 
Het is fijn, om weer op de IJVO te zijn 
 
En ik zeg 
 
Refrein 
 
Want de IJVO komt eraan 
 
Solo 
 
Refrein (2x) 
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IJVO Wereldshow (naar: KT Tunstall – Black Horse And A Cherry Tree) 
 
Oehoe (4x)  
 
Ik heb mijn hutje net gebouwd, maar mijn hamer ben ik kwijt 
En ik wil opnieuw beginnen, maar ik heb geen tijd, oehoe 
 
En ik sta hier in de modder en mijn sokken zijn zo nat 
En ik heb geen spijkers meer, dus ik ben het zat, oehoe 
 
Maar dat mag de pret niet drukken, want we hebben samen lol 
Lekker bouwen met z’n allen, ook al loopt mijn hutje vol, oehoe 
 
In de tent sta ik te wachten en mijn pannenkoek is gaar 
En dan ga ik nog wat snoepen en mijn hut is nog niet klaar, oehoe 
 

Chorus 
IJVO … IJVO oh oh, 
IJVO, IJVO heeft een wereldshow 
IJVO … IJVO oh oh,  
IJVO, IJVO heeft een wereldshow 

 
En ik heb hier niets te klagen, alles staat hier voor me klaar 
En als ik wat wil vragen dan doe ik dat lekker daar, oehoe 
 
Laat mij hier effe blijven, want ik wil nog niet naar huis 
En als je loopt te zeuren, nou dan blijf je lekker thuis, Oehoe 
 
Lekker keten met z’n allen en er wordt hier niet gezeurd 
In de krant kan mama lezen wat er nu weer is gebeurd, oehoe 
 
Laat mij maar lekker blijven, ik ga lekker niet naar huis 
En als je loopt te zeuren, nou dan blijf je lekker thuis, oehoe 
 

Chorus 
IJVO … IJVO oh oh,  
IJVO, IJVO heeft een wereldshow 
IJVO … IJVO oh oh,  
IJVO, IJVO heeft een wereldshow 
 
IJVO … IJVO oh oh,  
IJVO, IJVO heeft een wereldshow 
IJVO … IJVO oh oh,  
IJVO, IJVO heeft een wereldshow 
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Zoveel leuks te doen (Naar: CCR – Bad Moon Rising) 
 
Ik ga weer naar de IJVO 
Hamers, en spijkers overal 
Ik bouw een hut op de IJVO 
Het is één groot festival 
 
Refrein 
Ik wil nog niet naar huis 
Want mijn hut is nog niet af 
Er is nog zoveel leuks te doen 
 
Ik hoor de DJ plaatjes draaien 
Ik zing de liedjes vrolijk mee 
Luister naar alle verhalen 
Ik ga naar het kindercafé 
 
Refrein 
Ik wil nog niet naar huis 
Want mijn hut is nog niet af 
Er is nog zoveel leuks te doen 
 
Was de IJVO maar voor eeuwig 
Ik wil hier elke dag wel zijn 
Jongste, midden, oudste wijken 
Ieder jaar voel ik mij fijn 
 
Refrein 
Ik wil nog niet naar huis 
Want mijn hut is nog niet af 
Er is nog zoveel leuks te doen 
 
Ik wil nog niet naar huis 
Want mijn hut is nog niet af 
Er is nog zoveel leuks te doen 
 
 
 


