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Goedemiddag iedereen,

Komende dinsdag vliegen we naar Kansas om daar Thanksgiving te vieren bij de ouders van
Cristina in plaats van rond de kerst zoals de afgelopen jaren. Britta, zus van Cristina, en Sean
en de twee kleine neefjes zijn er ook. Dat wordt dus veel vliegen en rennen met de peuters die
we vorige kerst voor het laatst hebben gezien. Nu nog kalkoenen ‘zoeken’, die we overigens
hier zo kunnen vinden in de heuvels van Berkeley en zelfs 500 m hier vandaan bij een
grasveldje tegenover een school.

De kerst kunnen we nu nog gaan invullen. Of een klein reisje ergens naar toe of gewoon in de
buurt blijven en wat werk verzetten. Hawaii is in ieder geval te duur want vliegprijzen zijn al ruim
tweemaal zo duur, maar wellicht is dat leuk voor een ruime week in de zomer afhankelijk van
hoeveel vrije uren we dan nog hebben.

Over reizen gesproken, donderdag ben ik naar San Francisco geweest om mijn paspoort te
verlengen. Als het goed, is krijg ik over een maand de nieuwe in de postbus nadat dit papiertje
eenmaal gemaakt is in Nederland. Die is voor tien jaar geldig in plaats van mijn oude van vijf
jaar. Die dag was bijzonder regenachtig dus het gebruik van het openbaar vervoer was ideaal.
Later die dag ben ik nog met enkele postdocs een biertje wezen drinken als afscheid van één
van de postdocs die een permanente baan heeft gevonden bij een universiteit in de staat
Georgia. Dat het maar zo mag afgelopen met eenieder van ons groepje.

Daar ben ik dit semester ook mee aan de slag. Vier sollicitaties zijn de deur uit, en over een
eerdere sollicitatie heb ik begrepen dat mijn referenties zijn gevraagd voor brieven. We gaan
zien hoe het begin volgend jaar gaat uitpakken, want mijn huidige contract loopt eind van de
zomer af. Ten minste tot die tijd is het flink aan de slag met onderzoek en begeleiden van
studenten met hun onderzoek.
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Nog een foto van Seattle: de kauwgommuur. Als je geen prullenmand kunt vinden, dan mag
je hier blijven plakken.

Afgelopen weekend was het tijd voor iets heel anders. Er was namelijk een workshop over de
communicatie van wetenschap georganiseerd door enkele promovendi. Wat is nu de beste
manier om een verhaal te vertellen en hoe gebruik je sociale media zijn aan bod gekomen.
Diverse gasten zoals een fotograaf en een videomaker deden ook hun verhaal. Best leerzaam,
maar toch met name voor beginnende promovendi.

Tot over twee weken met verhalen uit Kansas,

Adiël
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