
Hallo, Hallo, Ik ben Ik ben Hannah Trouwborst,Hannah Trouwborst, 20 jaar en woon tijdelijk in 20 jaar en woon tijdelijk in
Alblasserdam. In maart verhuizen we naar Giessenburg(waar ikAlblasserdam. In maart verhuizen we naar Giessenburg(waar ik
eigenlijk al mijn tijd al doorbreng ;)eigenlijk al mijn tijd al doorbreng ;)    Sinds dit jaar ben ik te vinden inSinds dit jaar ben ik te vinden in
de sporthal bij de volgende sporten:de sporthal bij de volgende sporten:
-Sportinn op de dinsdag-Sportinn op de dinsdag  
-BBB workout op de donderdag-BBB workout op de donderdag
Ik heb veel zin om leuke activiteiten te verzinnen voor het 80 jarigeIk heb veel zin om leuke activiteiten te verzinnen voor het 80 jarige
jubileum van VRIDOS. Als jullie nog leuke ideeën hebben zeg hetjubileum van VRIDOS. Als jullie nog leuke ideeën hebben zeg het
gerust als je mij ziet.gerust als je mij ziet.

Hoi! Ik ben Hoi! Ik ben Saskia de Waart,Saskia de Waart, 40 jaar en woon in Papendrecht met mijn 40 jaar en woon in Papendrecht met mijn
man en 3 kinderen. Ik volleybal al sinds mijn 8e bij Vridos, maar ben toenman en 3 kinderen. Ik volleybal al sinds mijn 8e bij Vridos, maar ben toen
de kinderen kwamen een paar jaar gestopt. Toen ik weer wilde gaande kinderen kwamen een paar jaar gestopt. Toen ik weer wilde gaan  
spelen, heb ik, ondanks dat er een grote volleybalvereniging inspelen, heb ik, ondanks dat er een grote volleybalvereniging in  
Papendrecht zit, toch weer voor Giessenburg gekozen. VRIDOS isPapendrecht zit, toch weer voor Giessenburg gekozen. VRIDOS is  
namelijk gewoon een hele leuke en gezellige vereniging, waar ik graagnamelijk gewoon een hele leuke en gezellige vereniging, waar ik graag  
elke week een stukje voor omrij! Ik heb er erg veel zin om leuke dingenelke week een stukje voor omrij! Ik heb er erg veel zin om leuke dingen  
te organiseren voor het 80jarig jubileumjaar van VRIDOS. Kom maarte organiseren voor het 80jarig jubileumjaar van VRIDOS. Kom maar  
door met jullie leuke ideeën!door met jullie leuke ideeën!

Hoi… Hoi… Ik ben Ik ben Arne PostArne Post en ik kom uit Giessen-Ouderkerk. Sinds en ik kom uit Giessen-Ouderkerk. Sinds
2016 ben ik lesgever bij Vridos. Freerunning, GYM meiden 12+ en2016 ben ik lesgever bij Vridos. Freerunning, GYM meiden 12+ en
DAMES/HEREN TUREN 16+ zijn de groepen die ik lesgeef.DAMES/HEREN TUREN 16+ zijn de groepen die ik lesgeef.
Daarnaast ben ik na het 75 jaar jubileum ook bestuurslidDaarnaast ben ik na het 75 jaar jubileum ook bestuurslid
geworden van de GYM en de MOVE. Ook ik kijk erg uit naar hetgeworden van de GYM en de MOVE. Ook ik kijk erg uit naar het
aankomende jubileum jaar. Daarbij vind ik het leuk om voor elkaankomende jubileum jaar. Daarbij vind ik het leuk om voor elk
doelgroep een passende activiteit te organiseren. De uitvoeringdoelgroep een passende activiteit te organiseren. De uitvoering
van het aankomend jubileum jaar is iets waar ik het meest naarvan het aankomend jubileum jaar is iets waar ik het meest naar
uitkijk. Om te zien hoe jong en oud samen een fantastischeuitkijk. Om te zien hoe jong en oud samen een fantastische
voorstelling kunnen neerzetten!voorstelling kunnen neerzetten!

Hoi hoi ik ben Hoi hoi ik ben Mirthe de Wit Mirthe de Wit en woon al heel wat jaren in Giessenburg.en woon al heel wat jaren in Giessenburg.  
Ik ben 23 jaar en heb veel jaren daarvan in de gymzaal gespendeerd. IkIk ben 23 jaar en heb veel jaren daarvan in de gymzaal gespendeerd. Ik  
ben sinds kleins af aan bij de gym actief en op mijn 11de ben ik begonnenben sinds kleins af aan bij de gym actief en op mijn 11de ben ik begonnen
met lesgeven bij de gym. Verder ben ik nu sinds een jaar begonnen bij demet lesgeven bij de gym. Verder ben ik nu sinds een jaar begonnen bij de
BBB wat ook erg leuk is. Mijn tijd bij vridos is echt heel leuk geweest en isBBB wat ook erg leuk is. Mijn tijd bij vridos is echt heel leuk geweest en is
het nog steeds. Ik heb zin om samen met jullie het jubileum jaar te vieren!het nog steeds. Ik heb zin om samen met jullie het jubileum jaar te vieren!

JUBILEUMCOMMISSIE
JUBILEUMCOMMISSIE  


