Weerman Jos Broeke bij weercafé Zuid-Beveland
NISSE - Stichting Behoud de Zak van Zuid-Beveland (BZZB) en Natuurmonumenten organiseren op
vrijdag 9 maart een weercafé. Tijdens deze avond komen verschillende deskundigen spreken over
meteorologie en weersextremen. Onderwerpen als het weer in Zeeland, klimaatverandering en
weersinvloeden op de maatschappij komen ter sprake.
Het weer is een van de meest besproken onderwerpen in de samenleving. “De recente stormen in
januari en aanhoudende discussies over klimaatverandering maken het onderwerp actueler dan
ooit”, vertelt boswachter en stormchaser Paul Begijn. BZZB en Natuurmonumenten hebben daarom
de handen ineen geslagen om verschillende deskundigen uit te nodigen.
Jos Broeke, meteoroloog, bijt de spits af en geeft een lezing over het weer in Zeeland. Hoe maak je
een weersverwachting? Wat kunnen de wolken ons vertellen over het weer ? Wat kunnen we
allemaal meten? Vragen die voor ons allemaal van belang zijn. Jos Broeke was jarenlang het gezicht
bij Omroep Zeeland als weerman. Tegenwoordig is Jos nog op verschillende lokale tv- en
radiostations te horen. Michiel Baetsen, meteoroloog en stormchaser, praat de zaal daarna bij over
extreem weer en het gebruik van radarbeelden voor diverse beroepsgroepen.
Na de pauze volgt het verhaal van Johan Steijn , fruitkweker, over de invloeden van het weer in de
landbouw. Hoe kun je anticiperen op (extreme) weersomstandigheden? Na deze lezing is er volop
gelegenheid voor vragen en discussie. Het panel bestaat uit Jos Broeke, Michiel Baetsen, Johan Steijn
en Gijs de Reijke. Gijs de Reijke, stormjager en landschapsfotograaf, sluit de avond af met een reeks
prachtige beelden van verschillende weerverschijnselen.
Het weercafé wordt gehouden in ’t Durpsuus van Nisse, Dorpsplein 28. Kaarten kosten 5 euro en zijn
te bestellen via www.nm.nl/agenda zoek via ‘zeeland’. De avond start om 19.30 uur en duurt tot
22.00 uur. Inloop vanaf 19.00 uur. Het aantal bezoekers is beperkt, dat betekent vol is vol!
Programma
19.00 uur
19.30 uur
19.35 uur
20.05 uur
20.35 uur
21.00 uur
21.20 uur
21.40 uur
22.00 uur

Inloop
Welkom en informatie over de avond; BZZB en Natuurmonumenten
Jos Broeke, meteoroloog, over het weer in Zuid-Beveland
Michiel Baetsen, meteoroloog en stormchaser over extreem weer
Pauze
Johan Steijn, fruitkweker, over het weer in de agrarische praktijk
Vragen panel
Fotopresentatie met toelichting door Gijs de Reijke, stormchaser en
landschapsfotograaf
Afsluiting met gelegenheid om met elkaar na te praten bij de bar

( nadere informatie te verkrijgen bij Maatje van der Stel , secretaris BZZB 0113-649536 )

