Adiël Klompmaker.com - vlucht naar Nederland

Sunday, August 01 2021 20:38 - Last Updated Sunday, August 01 2021 20:43

Hallo allen,

Het is hartje zomer hier en de gevoelstemperaturen lopen nu regelmatig op tot 40 graden
Celcius. Dat is te overzien als de luchtvochtigheid laag zou zijn, maar dat is niet het geval hier.
Het is zaak om gedurende de ochtend in de tuin bezig te zijn, en bovendien zijn de muggen dan
minder actief. Anderhalve week geleden regende het flink gedurende 1-2 uur. We reden terug
van de campus naar huis en deels door ca. 10 cm water op een gedeelte van de weg. Dichtbij
en in de tuin bij ons huis zagen we zelfs heuse watervalletjes. Dat resulteerde in erosie en zelfs
brokken asfalt zijn tientallen meters meegesleurd naar beneden! Die had ik er een weekje
daarvoor neergelegd tegen de erosie…

Ze volgen de verkeersregels niet en hebben geen enkel respect voor het gazon van onze
buren...grote Canadese ganzen (Branta canadensis).

Net voor of na het werk in de avond kijk ik deze periode veel naar de Olympische Spelen. Erg
leuk om zo veel sporten te zien die je normaal gesproken niet tot nauwelijks ziet op TV, maar
wellicht eens in de vier jaar. Ik baal wel een beetje van alle gemiste kansen voor veel
Nederlandse deelnemers en -neemsters. Het hadden zoveel meer (gouden) medailles kunnen
zijn, bijvoorbeeld bij het voetbal, roeien, hockey, wielrennen, skateboarden, mountainbiken, etc.
Geen tot weinig fouten maken is echter ook een kwaliteit. Daarnaast zijn er ook schitterende
prestaties geleverd bij met name BMX en wielrennen met de bijzondere verhalen die eraan
verbonden zijn. Het is eigenlijk al een klein wondertje dat de OS überhaupt al door kunnen gaan
in deze tijden van het zich verder evoluerend virus en te veel mensen die hun vaccinatie afslaan
omdat ze onvoldoende geïnformeerd zijn.

Zelf ben ik al volledig gevaccineerd en heb besloten om toch een vlucht naar Nederland te
boeken voor later deze maand, voor het eerst in bijna twee jaar. Een rechtstreekse vlucht en
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allerlei voorzorgsmaatregelen zouden het risico op besmetting moeten minimaliseren. Ik ben
benieuwd hoe het zal zijn om weer op Nederlandse bodem te zijn en kijk er zeker naar uit.
Hopelijk kan ik veel familieleden en een aantal vrienden weer eens zien. Over twee weken, een
aantal dagen voor de vlucht, zal er meer bekend zijn over de precieze regels voor vluchten
vanwege het oplopende aantal besmettingen hier in de VS met name onder mensen die niet
gevaccineerd zijn.

Gr.,

Adiël
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