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Nawoord d

Nawoord d
Allee mensen die mij geholpen hebben de afgelopen 4 jaar wil ik graag bedanken door iets van mij
achterr te laten:
Jeanine,, jij mag de tuinkabouter weer hebben. Ik hoop dat we deze wisseltrofee nog vaak zullen
wisselenn op onze verjaardagen en feestjes.
Kristin,, voor jou zijn de vooraden tetrameren die we hebben gevouwen, bewaar ze goed, ze schijnen
geldd op te leveren.
Debbie,, voor jou zijn al mijn flauwe grappen waar je ooit om hebt moeten lachen de afgelopen jaren.
Enn natuurlijk krijg je er gratis een stel reprints bij van onze gezamelïjke stukken, die onze boekjes
hebbenn gesierd.
Allee muffins zijn voor Mette. Laat je ook wat over voor de muizen?
Voorr Radical Ronnie heb ik nog wat foto's van coole moves op de snowboard. Voor de ski-apres heb
ikk nog Coors light, Budweiser en Laphroig op voorraad.
Voorr Tim, King of Catan, laat ik een bibliotheek, een universiteit en een schaap na. Ook mag je de
langstee handels route hebben, maar ik wens je een voorspoedige en korte route naar je promotie.
Fransjee geef ik alle antwoorden van de wetenschapsquiz
David,, heb je iets aan een step?
Erwan,, Christine en Corine, jullie krijgen een abonnement op de Beckton Dickinson catalogus. Jullie
beurtt om te Facsen.
Erik,, onze nieuwe banen hebben de situatie zo veranderd dat ik jou moet vragen om geld voor mijn
nieuwee bedrijf
Frankk Raaphorst, ik heb nog 5 7 9 8 epjes met PCR producten in de vriezer, weet je nog een leuk
projectjee daarmee?
KVI-reunistenn vanaf 1 9 9 7 tot heden bied ik een reunie aan op mijn promotie feestje
Studentenn Esmeralda en Eveline, jullie krijgen een copietje van jullie eerste co-autheurschap om in te
lijsten. .
Gertiee en Patricia krijgen een nieuw kunstwerk voor aan d e muur (de kaft van dit boekje)
Marijkee en de Roosjes, jullie krijgen mijn bloed (een buisje dan)
Hanneke,, ik hoop dat ik genoeg ampullen heb overgelaten voor nog vele jaren mooi onderzoek.
Frank,, ik laat je achter met onderzoeksresultaten die tegen de bevindingen van de rest van de AIDS
wereldd ingaan. M a a r ja, je hebt zelf altijd laten zien dat je je eigen ideeën moet volgen. Ik hoop dat
dee rest ooit zal inzien dat ook op het gebied van CTL die Amsterdammers toch gelijk hebben.
M a r i e k e ,, voor jou zijn nu al mijn vrije uren die ik overhoud na de promotie.
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Dee pieken en dalen van de promotie tijd
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