
VELT -  Rotterdam 
Voor Ecologisch Leven (koken) en Tuinieren 
 
 

UITNODIGING 
 
 
 
Maak kennis met Velt op 23 maart 2022 
Op 23 maart organiseren we een kennis making met Velt Rotterdam 
voor “Rotterdammers” via zoom vanaf 19:30 uur 
Deze bijeenkomst bestaat uit twee delen: kennis maken met de mensen 
achter Velt Rotterdam, de lokale activiteiten en de andere deelnemers.  
 
Tweede deel van de bijeenkomst is de lezing “Wat zijn de gevolgen van 
klimaatopwarming voor onze (moes)tuin?” door Velt docent Marc van 
Gils. Immers moeten we leren omgaan met klimaatopwarming en het 
ons tuinieren aanpassen op de klimaatopwarming. We gaan samen op 
zoek naar tips en suggesties. 
 
Ken je Velt nog niet, maar wil je meedoen met deze bijeenkomst. Meld je via 
veltrotterdam@gmail.com aan voor de bijeenkomst . Je doet met de 
bijeenkomst gratis mee. Na aanmelding ontvang je een toegangscode. Wees er 
snel bij want vol=vol. 
 
Tot snel 
Groene groeten, 
Anjum, Annelies, Eva en Sabina 
Team Velt Rotterdam 
 

 
 

Op de hoogte blijven van activiteiten in de regio 
Rotterdam, meld je voor de nieuwsbrief via 
veltrotterdam@gmail.com. 
 
 
Meer lezen of lid worden ga direct naar Velt.nu  >>> 
 
Volg Velt Rotterdam via FB of Insta  
 

update : 14 februari 2022 
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