Is een bezoek aan het weerstation voor jou te ver?

DE WEERMAN KOMT NAAR JE TOE
Uitgebreide kennismaking met de Algemene
Meteorologie.
Exclusieve voordracht met beeldprojectie op de
door u gekozen locatie.
“Hoe komen de dagelijkse weerberichten tot
stand”.
Deze voorstellingen kunnen geboekt worden
voor verenigingen - scholen of bij eender welke
andere gelegenheid. (minimum 15 personen)
Boekingen via 0475 74 56 76
of mail info@meteotollembeek.be
Weerkunde of meteorologie is een studie van
het weer en weersveranderingen: de temperatuur, de luchtvochtigheid, de neerslag, de luchtdruk, de bewolking en de wind.
Zij houdt zich niet alleen bezig met de studie uit het verleden, maar verzorgt vooral de
weersvoorspellingen.
Het weer is afhankelijk van 3 factoren:
de zon, de regen en de wind!

Leer alles over
de weersvoorspellingen

Bezoek het weerstation
van Galmaarden
Groeps- en schoolbezoeken

Het weerstation Meteo Tollembeek gelegen in de gemeente Galmaarden, provincie

OPENINGSUREN:

Vlaams-Brabant, laat je ontdekken hoe het dagelijkse weer wordt gemaakt.

van 13u30 tot 18u30

Er is een rondleiding in het waarnemingspark, waar de bezoekers zelf de waarnemingen

Zaterdag - Zondag en Feestdag:

kunnen uitvoeren, iedereen ontvangt het handboekje “Weerkunde of Meteorologie”dat u zal

van 10.00u tot 19.00u

gebruiken tijdens uw bezoek en waar u alles kan in noteren. We bekijken wolkenbeelden,

Gesloten van 30 november tot 1maart

weerkaarten en satellietfoto’s en bespreken al de waarnemings toestellen.

(winterperiode)

Hoe werken ze? en waarvoor worden ze gebruikt?

GRATIS HANDBOEKJE voor iedere bezoeker
tuinplanten • snijbloemen • kamerplanten
droge en zijden bloemstukken
dierenbenodigdheden • diervenvoeding
potgrond • mest- en sproeistoffen
potterie • geschenkartikelen
vijverartikelen •visvoeders
Specialiteit: Geraniums • perkplanten

Handboekje

volledig in kleur

Hoogstraat 31 - 1570 Galmaarden - Tel 054 58 93 83 - Fax 054 58 70 85

“Weerkunde of
Meteorologie”

HANDLEIDING VOOR HET WAARNEMEN VAN HET WEER

Groepen van
minimum 15 personen, geen individuele bezoeken mogelijk.

ma 12-19u
di t/m vr 8-19u
za 8-18u30 • zo 8-12u

Meetstation Tollembeek – www.meteotollembeek.be
Contact: mail info@meteotollembeek – Tel 0475 74 56 76

