
Waarom heb je gekozen voor VTV Blijdorp - in max. 3 steekwoorden 
 
Mooi complex, rustig, prettige atmosfeer 
Leuke plek, leuk huisje, een vriendin van ons had (en heeft) ook een huisje  
Rust, natuurliefhebbers 
Mooiste park van de stad !  
Ouders zaten hier 
Door mijn schoonouders 
Rust, Mooi, Verzorgd 
positiviteit, schoonheid en bereikbaar 
Groen, rust, mooi park. 
Sociaal, mooi park, vrijheid 
mooi en rust door regels rond bouw en ander geluid 
Sfeer mensen locatie  
mooi , rustig lekker groen complex 
Ruimte rust groen 
Gezellig heid  
Rust, tuinieren, natuurkennis 
Buitenruimte voor kinderen 
tuinen huisje sfeer 
ruim, bomen, divers 
Rust, Mooi, Verzorgd 
Via vriendin  
Netjes 
45 jaar geleden was het de mooiste verenging en werd er veel voor oniging 
Tuinieren, rust en groen. 
groen, ruimte, ontspanning 
toeval, het bevalt goed. 
 ecologische kennis in de praktijk brengen -  weer met de handjes in de grond! 
Rust Ruimte Natuur 
Via vrienden 
Atmosfeer complex 
groen complex / rust / dichtbij huis 
Rustig, ruim, mooi 
Rust, uitstraling complex en de ligging  
Schitterend+ georganiseerd complex 
tuinen vrienden sfeer 
bij de zoektocht naar een tuin ontmoetten we een eigenares die omdat wij op zoek waren 
naar een tuin de hare (deels) aan ons wenste te schenken 
klein, verzorgd, weinig tuinkabouters en geen electriciteit 
Rustig, kleinschalig. Natuur rondom 
rustig, groen en leuke mensen 
Natuur, rust en privacy  
complex, ligging, bomen 
Rust, groen, sfeer 
Mooi Rustig Gemeleerd 
Via vriendin  



De tuin, de locatie, onderhoud complex 
Rust - natuur - alles nog lekker back to basic 
Karakter 
door familie 
Mooie ligging, kleinschalig.  
Parkachtig, kennissen, tuinieren 
Rust, natuurliefhebbers 
Groene inbedding, goed bestuur, gemengde ledensamenstelling 
Was toen mooi een mool park 
Rust, groen,  
Mooi en rustig 
Tip van een kennis 
Mooi complex, fijne uitstraling, groen 
rust, ruimte en goede locatie 
vriendelijke gemengde vereniging 
Rust, sfeer 
mooi en rustig 
Aardig, divers, creatief 
rust -kindvriendelijk verenigings leven 
echt tuinieren & rust  
Rust, tuinieren en groene karakter 
De tuin, de locatie, onderhoud complex 
Mooi, rustig, er zijn vrienden met ook een tuin 
prachtig 
Klein, goed onderhouden 
Sfeer mensen locatie  
mooi complex 
Toeval via buurman 
Rust natuur mooi 
Ecologische inzet, rust, diversiteit  
Rust, plek 
mooi gezellig stijlvol 
Natuur, sfeer en afstand tot huis 
De tuin, de locatie, onderhoud complex 
Locatie, karakter, rust 
rust - veel groen - leuke mensen 
Mooi complex 
Ruim - verzorgd - privacy 
Uitstraling, ligging 
divers (natuur & mensen), bomen 
groen, onderhouden en afspraken daarover 
Mooiste vtv in mooie omgeving 
Sfeer, rust, mooi 
Plek van tuin, rust, leuke hobby 
Natuur, rust en schoonheid. 
de sfeer en de heldere regels o.a. mbt de aankoop van een huisje. 
Rustig, groen en ligging 



Rust en ruimte 
groen divers 
Mooi groen veilig  
mooi stil park 
bevriend lid. Linda de Pee 
Ruim opgezet, verzorgd, diversiteit aan leden 
Netheid-vrijheid-mooie openbare gebieden 
In de beginne een mooi complex 
Via vrienden  
Mooi. Geen campingsfeer. 
Het is rustig en mooi 
Nabij rustig tuinieren 
Geen stroom, veel kunstenaars, biologisch 
Rust, groen, en vriendelijk 
Goede sfeer 
via vriend 
Rustig, groen, divers  
Groen rustig creatief 
Ligging, bekenden 
Rust 
de ligging, geen 'hollandse hits' ed avonden,mooie oude bomen  park 
We wilden een tuin, hier zaten kennissen 
Groen rustig creatief 
Mooi park (veel bomen), rust, goed onderhouden 
Rustig, mooi en veel natuur 
 mooiste tuinen beste plek 
ligging, rust, schoonheid 
Prettige sfeer 
Vrienden, sfeer, groen 
mooi oud complex 
Mooi en groen. 
 


