
Nieuwsbrief 12 september 2021

Welkom bij onze twee 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.

Belangrijke mededeling

Deze maand is een er probleem met de september-uitgave van de Halo. Deze
editie valt deze keer wat later in de bus dan gebruikelijk gezien koerierdienst
PostNl er meerdere dagen over gedaan heeft om de brochures bij ons af te
leveren. 

Anderzijds zijn er ook een drukproblemen met betrekking tot de volgorde van
de pagina’s. We hebben echter beslist om deze niet opnieuw te drukken gezien
het niet echt een groot ongemak betreft en dat het nummer dan pas laat op de
maand zou verschijnen. De digitale september Halo is natuurlijk wel zonder
problemen gepubliceerd. 

Onze excuses voor het ongemak. 
 

Verschijnt uw weerfoto binnenkort op de cover
van Halo?
Voor de cover van 2022 zijn we op zoek naar de mooiste weerfoto! 
Laat dus gerust uw fotografietalent zien en neem deel aan onze
coverfotowedstrijd. 
Van zodra er een weerelement op de foto staat, maakt u kans. 
  
Stuur uw mooiste weerfoto's door naar weerfotovvw@gmail.com en vergeet
zeker niet om de datum en de plaats te vermelden. Enkel foto’s genomen in
België komen in aanmerking. 
  
Om voldoende kwaliteit te verzekeren worden de foto’s bij voorkeur als JPEG
verstuurd met minimaal 3500x2500 pixels en hebben ze een bestandsgrootte
van minimaal 1,5 MB. Per deelnemer mogen er maximaal 3 foto’s worden
ingezonden.  
  
Deelnemen kan nog tot 1 oktober 2021. Eind dit jaar maken we de winnaar
bekend. 
  
Veel succes!

VVW najaarsbijeenkomst op 30 oktober 2021

Op 30 oktober organiseren we opnieuw een najaarsbijeenkomst die doorgaat
in Volkssterrenwacht MIRA. We hebben opnieuw een boeiend programma met
tal van interessante sprekers. Ter aanleiding van ons 50 jarig bestaan
organiseren we een receptie. Inschrijven is noodzakelijk uiterlijk voor 20
oktober ’21 bij voorkeur per mail naar pwill@evonet.be of telefonisch
050/35.08.97.  

De vigerende afspraken in verband met corona worden strikt opgevolgd
(mondmasker, afstand houden, enz indien nodig). Mocht de bijeenkomst in
extremis moeten afgelast worden, dan zal iedere ingeschrevene persoonlijk
geïnformeerd worden. 

Meer info en programma op onze website of het Facebook evenement

Weerfoto's in de kijker

Foto Bernine Deramoudt Nieuwpoort 

Foto Luc Herremans Tollembeek

Nog enkele update's

Lucien Landuyt verkoopt zijn weerhut. Het betreft een weerhut van Kritech met
lengte 46cm, breedte 32cm en hoogte 60cm. Bijhorende vijzen om te monteren
op de gelakte metalen sokkel van 2m, alsook 3 traditionele thermometers. 
Te bekomen bij Lucien Landuyt voor €500. E-mailen kan naar
geert.landuyt@skynet.be 

De UGent en Volkssterrenwacht Armand Pien voorzien gratis cursussen
weerkunde en cursussen weerkunde voor gevorderden. 

De KMI weerapp zit in een nieuwe jasje en bevat leuke bijkomende features.
Het design van de app was al meer dan 5 jaar oud en een frisser design drong
zich op.
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Werkgroepleider 
Stijn Helsen 

stijn@weerkunde.be 

Geen mails meer ontvangen van ons? 
Stuur dan een mailtje naar rens.daeninckx@weerkunde.be

Lees alvast de Halo van september online
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