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Hallo allen,

Anderhalve week geleden op woensdag de 14 e was het nationale fossielendag hier in de VS.
Zoals gemeld in de vorige blog heeft het Alabama Museum of Natural History een live
dagprogramma verzorgd. Om 10 uur lokale tijd heb ik iets verteld over wat paleontologie nu
eigenlijk is, wat overigens
nog steeds te zien
is op YouTube
.
Om 16 uur heb ik bijdragen aan een uitzending over de prijs die ik in het leven heb geroepen
om amateurpaleontologen hier in Alabama in het zonnetje te zetten. Ook
deze uitzending
is nu nog te zien. De gegraveerde prijs heb ik online gepresenteerd, maar die is inmiddels bij de
winnaar.

Vorig weekend zijn Cristina en ik weer eens naar Harrell Station geweest met de auto. We
gaan niet in een grote groep uiteraard om de verspreiding van corona, wat ook hier weer om
zich heen grijpt, te vermijden. Wederom hebben we enkele leuke vondsten gedaan en het weer
was echt prachtig met laag in de 20 graden en een zonnetje. Ditmaal zijn we naar de oostkant
van het terrein geweest, wat nog een behoorlijk eindje lopen was. De brug over de kreek was
deels weggespoeld, maar het was zo droog dat we makkelijk naar de overkant konden lopen.

Erosie zorgt voor diepe geulen in de mergel van Krijt ouderdom bij Harrell Station.

Aankomende week is de online conferentie van de Geological Society of America. Met $250
was het vrij duur voor een online conferentie, maar het is belangrijk om hieraan mee te doen om
te blijven netwerken en bij te blijven. Mijn presentatie heb ik begin november al opgenomen en
aankomende week ga ik veel presentaties bekijken en eventueel vragen beantwoorden
mochten die er zijn. Ik ben benieuwd hoe alles zal verlopen!
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Tenslotte wil ik het kort hebben over het stemmen hier in de VS voor de
presidentsverkiezingen. Sinds mijn naturalisatie eind vorige maand ben ik stemgerechtigd. We
zijn vroeg op maandagochtend vorige week in de rij gaan staan, maar het duurde toch nog ca.
anderhalf uur voordat we klaar waren. Veilig ivm corona was het niet helemaal en ten opzichte
van Nederland duurde het een eeuwigheid! Toch wachten veel mensen veel langer dan dat wij
hebben gedaan. Over anderhalve week (3 november) weten we de uitslag hopelijk...

Doei,

Adiël
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