
Beste lezer, 

Stichting Samen Onbeperkt is voor haar project Tuin op Hoogte op zoek naar deelnemers die 
mee willen doen aan 
het een keer per week samen tuinieren en daarbij iets willen leren over hoe een en ander groeit 
en bloeit. 
Daarnaast zullen we het ook hebben over insecten, vlinders. vogels, kikkers, etc. Want die 
komen we ook tegen in  
de tuin.  
 
De Tuin op Hoogte is aangelegd bij Radar Athos, Athoslaan 12-A te Maastricht.  
 
Hier hebben we momenteel zes aangepaste bakken staan waarin mensen met een beperking 
kunnen tuinieren.  
De bedoeling is dat we met kleine groepjes een wekelijks programma gaan doen.  
We gaan samen iets leren over de groei en de bloei van groenten, kruiden, bloemen, fruit etc.  
Maar ook de dieren, vogels, insecten, duurzaamheid, milieu, etc. komen aan de orde. 
Het programma zullen we in gezamenlijkheid samenstellen. 
Ook zullen we de gekweekte groenten, fruit en kruiden in een aantal kooksessies gezamenlijk 
kunnen nuttigen. 
De Athos heeft een goede keuken hiervoor. 

Al met al zal het een gezellige club enthousiaste mensen moeten worden die wekelijks in de 
Tuin op Hoogte 
gaan tuinieren en leren over de natuur. 

We willen starten met drie groepjes van 5/6 personen. Een aantal vrijwilligers hebben zich 
hiervoor al aangemeld. 
Deze vrijwilligers gaan ons assisteren bij allerlei werkzaamheden en zullen samen met de 
deelnemers het programma 
maken. 
U heeft momenteel de keuze om deel te nemen aan het wekelijks maandagmiddaggroepje van 
13.00 uur tot 15.00 uur of 
het wekelijks vrijdagochtendgroepje van 11.00 uur tot 13.00 uur of het vrijdagmiddaggroepje 
van 13.00 uur tot 15.00 uur.  
De vrijdagochtend en middaggroep start vanaf  21 augustus 2015 en de maandagmiddaggroep 
vanaf 24 augustus 2015 
  
Is het werken en leren over de natuur iets voor u, dan kunt u zich aanmelden bij Peter Vrehen: 
e-mail:  
peter.vrehen@gmail.com of telefoonnummer: 043-3219149. 
Dan ook graag aangeven of u vrijdagochtend, vrijdagmiddag of maandagmiddag wilt 
meedoen. 

We zien uw aanmelding met veel belangstelling tegemoet.  
 
 
 
 
 
 



 
 
Hartelijke groet, 
 
Peter Vrehen, 
voorzitter Stichting Samen Onbeperkt. 
 


