Nieuwsbrief 12 juni 2021
Welkom bij de eerste interne nieuwsbrief van onze vereniging. Af en toe zal u
van ons een mailtje ontvangen met de laatste update's over onze vereniging en
met nieuwtjes vanuit het meteolandschap.

Lokale weergroepen per provincie

Begin dit jaar werd een project opgestart op Facebook in samenwerking met
enkele weeramateurs. 5 verschillende groepen voor de 5 Vlaamse provincies
en 1 groep voor Wallonië om lokale waarnemingen (wolken, onweer, bliksems,
wateroverlast, regenbogen, …) te delen. Ondertussen zijn de groepen een
groot succes en worden er dagelijks mooie weerfoto's gedeeld.
Meer info of lid worden

Gedeeltelijke zonsverduistering
Op donderdag 10 juni konden we een gedeeltelijke zonsverduistering
waarnemen. Er werden al heel wat mooie foto's gemaakt waaruit we deze twee
graag delen.

Curieuze Neuzen in de tuin

Net als enkele jaren geleden organiseren de Standaard en de Universiteit
Antwerpen een nieuw burgeronderzoek. Dit jaar brengen ze de droogte van de
Vlaamse tuinen in kaart. Meer dan 50.000 mensen schreven zich in waaruit er
4400 meetpunten werden geselecteerd. Met trots kunnen we meegeven dat
Ward, Rens en Jan, 3 leden van het bestuur van onze vereniging zijn
geselecteerd.
Het onderzoek is volop bezig en iedere deelnemer kreeg een gazondolk die
hij/zij moet plaatsen in de tuin. Tussendoor werden er bodemstalen genomen
die werden onderzocht in de Universiteit van Antwerpen. Het einde van het
onderzoek is voorzien op 2 oktober 2021.
Met de Vlaamse vereniging van Weerkunde volgen we het onderzoek op de
voet door de verzamelde data te analyseren en te vergelijken. Naast de 3
bestuursleden vergelijken we met een 6 tal andere mensen de data.
Op onze website kan je per maand de resultaten bekijken.

Weerfoto's in de kijker

Foto Bernine Deramoudt Nieuwpoort

Foto Rudi Peetermans Oplinter

Nog enkele update's
Op woensdagen van 15 sept t e m 27 okt organiseert Natuurpunt een online
cursus “Biodiversiteit & Klimaat”. De deelname kost 63 euro – NP leden 54
euro.
Belgisch stormjagerscollectief Chase2BE wervelt tien kaarsjes uit. Ter ere van
zijn tienjarige bestaan lanceerde het een nieuw project, Learn2BE
Het Automatisch meetnetwerk van de Belgische Meteo Club Belge (BMCB)
doet een oproep naar meetlocaties.
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