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Hallo!

Maandag de 31 e juli hebben we de sleutels van het oude appartement afgegeven bij de
beveiliging, want de huisbazin besloot om maar niet te komen opdagen. Het nieuwe
appartement heeft een balkonnetje en staat niet de gehele middag en vroege avond in de zon.
Hierdoor is het een stukje koeler in de woon- en slaapkamer want airconditioning, zoals we in
Florida hadden, is er niet. We zijn nog dozen langzaamaan aan het uitpakken. De slaapkamer
is klaar, en nu een deel van de woonkamer nog. Het appartement is beter uitgerust en dus zijn
we er best tevreden over voorlopig. Nu maar eens afwachten als het gaat regenen in de winter.

Met het lekkere, droge, veelal zonnige en fruitige weer ga ik elke dag op de fiets naar het
werk. Daar was het twee weken geleden nog heel rustig, maar afgelopen week was mijn
supervisor er weer. Ook een nieuwe promovenda, die vorig jaar als labhulp werkte, was er even
kort na het verhuizen. Zo waren er al vier personen afgelopen week, en de andere drie zullen in
de komende week of kort daarna acte de presence geven verwacht ik. Het zal drukker dan ooit
worden in het lab , ook omdat er diverse bachelorstudenten weer onderzoekservaring op zullen
gaan doen.

Een kleine twee weken geleden was er een pakketje voor mij en Cristina aangekomen in het
UCMP museum. Vele tientallen fossielen uit het museum in Wenen zijn naar ons verstuurd voor
verder onderzoek. De verzonden krabben en kreeften zaten goed verpakt in zakjes, en zijn
deels nuttig voor onderzoek naar het voorkomen van parasieten die deze geleedpotigen. Graag
wil ik een aantal individuen prepareren, maar dat is nog niet zo gemakkelijk hier. Daartoe heb ik
maar liefst vier online veiligheidscursussen moeten doen (in totaal ca. 4 uur). Jaja...ook voor dit
onderdeel is er enorm veel bureaucratie ten opzichte van andere universiteiten. Als het goed is,
kan ik volgende week beginnen na een rondleiding in het lab waar Cristina ook werkt.

Zondag zijn Cristina en ik naar het California Academy of Sciences in San Franciso geweest,
een soort museum over natuur, geologie, astronomie en natuurhistorie. Het is maar 19 km van
ons appartement vandaan, maar toch duurt het anderhalf uur om er te komen met het openbaar
vervoer. Omdat Cristina lid is, konden we er een uurtje eerder in en ditmaal gratis. Een drietal
mooie shows in een planetarium, een tropisch regenwoud, opgezette dieren en een expositie
van pterosauriërs (vliegende reptielen uit de oertijd) gezien die dag. Pastte allemaal precies
binnen een dagje.
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Schitterende diorama’s met daarin Afrikaanse beesten waren er te zien. Het is wellicht
ouderwets, maar nog steeds supermooi.

In een tijdelijk expositie over pterosauriërs kon je zelf over een prehistorisch landschap
vliegen. Heb ik toch ook maar even geprobeerd ;).

Volgende keer meer over onder meer een Californisch rijbewijs en de start van het semester
hier.

Doei,

Adiël
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