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Beste dames,
Dinsdag 16 oktober hebben we meteoroloog Jacob Kuiper uitgenodigd om ons het
een en ander te vertellen over het weer van ‘vroeger en nu’. Stormen, tornado’s,
heftige sneeuwval, hitte en overstromingen. Het lijkt of de natuur steeds vaker van
slag is. De klimaatverandering en het broeikaseffect worden als de belangrijkste
factoren gezien om deze weerextremen te verklaren. Klopt dit wel?
Jacob Kuiper zal iets vertellen over de geschiedenis van het weer in Nederland
en een blik werpen in de toekomst. Hij zal diverse actuele extreme
weersomstandigheden de revue laten passeren. Vragen over weersatellieten,
en wat de mogelijke rol is van de mens bij de opwarming van de aarde zullen
ook aan de orde komen. Door de huidige technologieën kunnen er wellicht in
de toekomst betere voorspellingen worden gemaakt van extreme
weersomstandigheden. Hij zal zijn ervaringen en bijzondere waarnemingen,
zowel in binnen- en buitenland met ons delen aan de hand van een PowerPoint
presentatie.
Sinds 1978 is Jacob Kuiper werkzaam bij het KMNI. Vanaf 1991 werkt hij als
hoofdmeteoroloog bij de sectie luchtvaart van het KMNI in De Bilt. Hij heeft
boeken geschreven over weer- en sterrenkunde en reist graag af naar een
zonsverduistering of extreme weergebeurtenissen. Zo nam hij diverse malen
deel aan de jacht op tornado’s in de
Verenigde Staten.

www.zijactiefijsselstein.nl
hier vindt u ook foto’s en verslagen
van onze activiteiten!

Bent u ook benieuwd wat deze man
ons allemaal kan vertellen over het
meest besproken onderwerp in
ieder gesprek, ‘het weer’? Dan
hopen wij u te ontmoeten op
dinsdag 16 oktober om 20.00u in
de Oase.

Het bestuur.

