
Hoe beschrijf je VTV Blijdorp aan anderen - in max. 3 steekwoorden 
 
prachtig complex met bomen en bijzondere semi-stadsecologie 
groene long, vriendelijk, liefde voor tuinieren 
Idem 
stil vervelende tuinbeurten 
rustig groen en leuke mensen 
Verademing, onmisbaar 
complex, ligging, bomen 
Rustig, weelderig, vrij 
Ministadstaat 
Prachtig 
Mooiste vereniging, top locatie, matig verenigingsleven  
Paradijs op aarde 
Locatie 
Paradijsje 
groen rustig streng 
eiland, paradijs, stilte 
Paradijs 
Prachtig 
Fijn 
Je mag er alles er alles er wordt toch niet op geled en je kan er het hele jaar wonen 
Contact met natuur en rust 
fijne plek, warme gemeenschap, privacy 
oergevoel - groene basis beleven   
Rustig ontspannen 
Paradijsje 
Paradijsje, groen, rustig 
Mooi, fijn, streng 
Voel me er thuis 
Rustig, fijne mensen 
Groen, rustig, vertrouwd 
Procedureel, contactarm, zeurderige buren 
Paradijs 
positiviteit, verzorging n duidelijkheid 
Mooi, Gezellig en Fijn 
Reactionair-links, inadequaat, bosgebied 
groen complex / meestal rustig 
Paradijsje, vakantieoord, tuin 
veel nadelig veranderd 
Prettig, mooi, paradijsjes 
als je weet wat verenigings leven is moet jehier zijn 
ons paradijs 
Een oase in Rotterdam 
Mooiste vereniging, top locatie, matig verenigingsleven  
Mooi, rustig, leuke mensen 
prachtig grote bomen 



Erg fijn 
Paradijs dichtbij rust 
mooie en fijne plek om te zijn 
Mooi rustig relaxed 
Rust natuur mooi 
Verademend mooi in Rotterdam 
Parkachtig, mooi, gezellig 
Karakter 
Een buiten verblijf aan de rand van de stad. 
Mooi park, vrijheid, sociaal 
oase en paradijselijk 
Paradijs dichtbij rust 
paradijsje  
Klein Frans dorp  
Bomen, sociaal, dichtbij 
Voel me er thuis 
tuinieren, vakantiegevoel, gezellig 
Fijn tuinieren 
Mooiste, gezellige, rustgevend  
Oase, om te onthaasten van het drukke dagelijks leven 
Diversiteit aan leden, groenminnende tuiniers, mooie tuinen 
nette doch strenge volkstuinvereniging 
fijne plek rust 
Groen, gezellig 
heel mooi en rustig 
Ecologische inzet, rust, diversiteit  
Groen , rust, verschillende soorten mensen 
Als een paradijs.  
Variatie medetuiniers, mooi, verzorgd 
Hetzelfde als het vorige antwoord. Aangevuld met prettige sfeer en gelijkgestemden met 
hart voor de natuur en medemens. 
prachtig terrein, mooie bomen en vogels, niet te groot 
idem 
Rust ruimte 
oase paradijs 
Rustig groen  
bungalowpark Blijdorp 
Paradijs in de polder.  
De wereld in het klein 
Ruim-natuur-fijne sfeer 
Fijne plek, dicht bij de stad, gezellige buren  
lekker buiten bezig 
Relax natuur mooi 
Nabij rustig tuinieren 
Verborgen parel in rotterdam 
Rust, mooie plek 
mooi gezellig fijn 



Uitzonderlijk mooi gebied, vriendelijke mensen 
Mooiste vereniging, top locatie, matig verenigingsleven  
Mooi rustig complex 
paradijsje 
Mooi gelegen 
‚ÄòDe tuin‚Äô  
Oase van rust, biologisch tuinieren en leuke samenstelling van leden 
droomplekje voor rust 
relaxed, groen 
Rustig, net, groen 
Heerlijk rustig vogels 
Mooi, ambtelijk, enigszins truttig 
paradijselijk, rust en ademruimtelijke omgeving. 
lekker rustig, vroeger en nu kun je niet vergelijken, verenigingsleven vroeger grandioos 
Oase, pareltje in de stad, buiten! 
Veel artistieke en jong ambitieuze mensen  
Heerlijk rustig vogels 
Op dezelfde manier 
Rustig, mooi en veel natuur 
oase paradijs rust 
oase in de stad 
Oase in de stad" 
Idyllisch, streng, rustig 
Parkachtig, mooi gelegen. 
mooiste progressiefste oudste 


