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Ha allen,

Aan het begin van de week hadden we nog bezoek van de zus van Cristina, Melanie. Op
maandag zijn we vroeg in de ochtend naar Paynes Prairie Preserve State Park geweest (voor
mij voor de zoveelste keer, maar het is elke keer weer de moeite waard). We zijn vroeg in de
ochtend gegaan om de ergste hitte te vermijden (zeker 40+ graden in de zon overdag) en ook
om zo de alligators te zien. Als het te warm is, blijven ze in het water liggen en zie je er heel
weinig zo heb ik vorig jaar ontdekt toen de Denen er waren. Wederom was het park weer meer
begroeid geraakt en moesten we redelijk ver lopen om ze te ontdekken. Gelukkig hebben we er
toch zo’n 30 gezien in totaal, naast enkele schildpadden, een slang, diverse vogels en
schitterende bloeiende lelievelden. In de middag ben ik naar het werk gegaan om eea in de te
halen. Dinsdag rond het middaguur is Melanie vertrokken richting Orlando. Zij is met haar man
naar Disney gegaan de dagen erop, en inmiddels zijn ze alweer terug in Kansas.

Vrijdag hebben Cristina en ongetekende de ogen weer eens laten controleren na twee jaar.
Zoals gedacht is mijn rechteroog flink achteruit gegaan en een bril lijkt nodig voor het veraf zien,
ook al neemt mijn linkeroog veel over, al is die ook iets achteruit gegaan. Dus gelijk maar even
naar brillen zonder montuur wezen kijken. Die bleken behoorlijk zeldzaam te zijn en ook nog
eens prijzig. Zaterdag voor het boodschappen nog maar eens naar drie andere zaken geweest
en zowaar enkele gevonden die er redelijk uit zagen. Maar ja, die zaken accepteren de
verzekering dan weer niet. Dat is ronduit belachelijk voor Nederlandse begrippen natuurlijk. Het
blijkt dat verzekeringsmaatschappijen hier een betere deal bedingen zodat de brillenwinkels
minder verdienen, als ze ermee akkoord gaan. Wel krijgen ze meer klanten mogelijk. Veel
zaken doen er dus blijkbaar niet aan mee waardoor het nut van verzekering al een stuk minder
is. Aan het verzekeringssysteem kan hier nog veel verbeterd worden.

Een foto van Paynes Prairie Preserve State Park. Hier zijn nog meer foto's te bekijken.

1/2

Adiël Klompmaker.com - Californië en oogjes
Sunday, June 21 2015 15:19 -

Afgelopen week ben ik met name bezig geweest met spinkrabben (fossiele en modern
opgeslagen in potten met alcohol). Als je ze eenmaal uit de pot haalt, dan ruik je het behoorlijk
goed. Niet alleen ik, maar zelfs mensen aan het einde van de gang zo bleek later. De deur heb
ik de dag erna maar dicht gehouden. Het project vordert gestaag en blijkt veel omvangrijker dan
in eerste instantie gedacht. Hopelijk komt het volgende week min of meer af zodat enkele
studenten er eens naar kunnen kijken. Dan heb ik nog de proefdruk onder ogen gekregen van
het artikel over de grootte van krabben en kreeften door de tijd heen. Behalve de lage resolutie
van de figuren zag het het er behoorlijk uit. Dat wordt over ca. 2 weken al gepubliceerd!

Qua banen is er nu wel iets te melden. De gesprekken met Californië gaan de goede kant op
voor een tweejarige postdoc positie. Nu moeten we er verder uitkomen met het contract. Als
alles in orde komt, zou ik daar in december aan de slag gaan, terwijl Cristina pas met de zomer
overkomt omdat ze hier nog een baan heeft tot die tijd. Zal hier ongetwijfeld meer over kunnen
vertellen in de komende periode.

Tot de volgende week,

Adiël
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