HET KMI WORDT 100 JAAR IN 2013, EEN OVERZICHT VAN DE
FEESTELIJKHEDEN

Vrijdag, 6 september 10:31

Het Koninklijk Meteorologisch Instituut
viert haar 100ste verjaardag met
conferenties
Op 25 en 26 mei opende het KMI haar
deuren
Een bijzondere jubileumpostzegel van
Bpost

Het Koninklijk Meteorologisch Instituut viert haar 100ste verjaardag met
conferenties

Op 31 juli 1913 werd de meteorologische dienst van de Koninklijke
Sterrenwacht een autonoom nationaal wetenschappelijk instituut: het Koninklijk
Meteorologisch Instituut van België.. Dit was de officiële erkenning voor haar
jarenlange ervaring in wetenschappelijk onderzoekk en dienstverlening naar de
bevolking toe, en dit sinds 1833 als onderdeel van de Sterrenwacht.
De motor achter het succes van het KMI is de passie voor meteorologie van haar
medewerkers. Dankzij hun gedrevenheid kon het KMI in de loop van de jaren
talrijke
jke internationale wetenschappelijke doorbraken op haar naam schrijven.
Ter gelegenheid van dit jubileumjaar organiseren we op zondag 29 september
enkele Nederlandstalige conferenties in het Auditorium van het
Jubelparkmuseum van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis in
Brussel. (Route beschrijving).
Deze lezingen handelen over allerlei thema's zoals onder andere de geschiedenis
van het KMI maar ook over de weerradars,, zoals deze van het KMI in
Jabbeke, over het klimaat en ook over de betrokkenheid van het KMI bij het
onderzoek op de poolbasis in Antartica.
Niet enkel wetenschappers verbonden aan het KMI komen er spreken, maar zo
zullen ook de weermannen Frank Deboosere en David Dehenauw u wegwijs
maken in de wereld van het weer en het klimaat. Het volledige programma kan u
hier vinden.
Heeft u interesse
sse in een of meerdere onderdelen van deze conferentiedag? Schrijf
u dan snel in via het inschrijfformulier want de plaatsen zijn beperkt.
U kan inschrijven tot en met vrijdag 20 september 2013.

Agenda van de conferentiedag

Op 25 en 26 mei opende het KMI haar deuren
Op 25 en 26 mei 2013 opende het KMI haar deuren in samenwerking met
haar collega's van de Koninklijke Sterrenwacht van België en het Belgisch
Instituut voor Ruimte-Aeronomie.

Herbeleef deze feesteditie

Een bijzondere jubileumpostzegel van Bpost

Ter gelegenheid van de 100ste verjaardag van het KMI gaf Bpost 4
warmtegevoelige postzegels uit.

De zegels vertonen een, in België, nog onuitgebrachte techniek: de inkt die
de bladeren van de bomen - in de vorm van de kaart van België weergeeft, verdwijnt als je er je vinger oplegt. In de plaats verschijnen
typische voorspellingen van de vier seizoenen.

We kijken ernaar uit om onze verjaardag met u te kunnen vieren!

Ontdek meer hierover in Philanews, het filatelistenmagazine van
Bpost

Als u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen kan u zich hier uitschrijven.
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