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Hallo iedereen,

In de afgelopen weken was het tweemaal feest. Eerst waren er enkele vakantiedagen
vanwege Thanksgiving op donderdag de 26 e en de dag erna is ook standaard een vrije dag.
Veel mensen gaan naar familie, maar dat is natuurlijk niet aan de orde voor ons in deze
periode. Bovendien kreeg ik maar twee vrije dagen. Cristina heeft een flinke maaltijd
klaargemaakt met onder meer, en zelfs zoveel dat we drie dagen ervan konden eten. Niet
verkeerd!

Ziet er goed uit dacht ik zo!

Gisteren was het Sinterklaas. Nou kennen ze dat hier niet natuurlijk, maar we hebben van
mijn ouders een doos met snoepgoed zoals pepernoten, chocolade, stroopwafels en hagelslag
gehad. De pepernoten gaan hard en de stroopwafels zullen er ook niet al te lang liggen (heb er
net twee op!).

Dan is er nog iets te vieren. Althans, zo zie ik het. Na jaren werk - met tussenpozen - heb ik
twee wetenschappelijke artikelen verstuurd in de afgelopen twee weken. Daar heb ik dit jaar
nadat corono uitbrak flink aan gewerkt met collega’s uit New York en Delaware. Nu is het aan
de reviewers om hun zegje erover te doen, maar ik verwacht dat de artikelen in 2021
gepubliceerd zullen worden. Ik ben er met nog een aantal bezig, maar ik weet niet of die dit jaar
nog af geraken.
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Dat komt omdat ik nog een eindverslag moet maken voor een geldbeurs voor collectiebeheer
die een voorganger van me heeft gescoord én over een ruime week begint een online
paleontologie conferentie georganiseerd vanuit Engeland. Normaal gesproken kan ik niet bij die
conferentie aanwezig zijn zo net voor de kerst en omdat ik al naar een andere conferentie in de
VS ben geweest, maar met de online editie dit jaar is dat een stuk gemakkelijker.

De laatste tijd maak ik minder natuurfoto’s rondom het huis. Het is namelijk een stuk kouder
en we hebben al twee nachtvorstjes gehad. Zelfs buiten zitten in de middag zonder te bewegen
is fris. Bij af en toe nachtvorst blijft het hier wel in Alabama want kouder zal het niet worden.
Echte kou kennen we niet sinds Ohio. Met alle muggen zou het gedaan moeten zijn nu,
gelukkig.

Tot over twee weken.

Adiël
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