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Kortom:: een unieke levensles. De leermeesters waren in alle gevallen de vele mensen die 

inn de loop van de tijd mijn pad kruisten en die aan me geschaaft hebben. Hoewel julli e 

invloedd onmogelijk in een paar woorden is uit te drukken, wil ik toch een poging wagen. 

Less en Hans. julli e hebben me in alle vrijheid laten experimenteren op gist en daar heb ik 

veell  van geleerd. Hans. we hebben daarnaast veel lol gehad. Martijn. ji j ontdekte het Afg3 

eiwitt en verrichtte daaraan het eerste onderzoek waarop ik verder geborduurd heb. Het is 

jammerr dat je al snel vertrok. Leo. met jouw komst waaide er een nieuwe wind wat 

betreftt experimentele technieken, waarvan ik dankbaar gebruik heb gemaakt. 

Ikk heb me vanaf het begin thuis gevoeld op de Anna's hoeve dankzij de groep waarin ik 

belandde.. Siep en Sandra, helaas heb ik julli e promotie gemist: we hebben zoveel plezier 

gehad!!  Marjan je was daarbij onmisbaar (ofschoon je witte wijn met ijs bestelde). Je hield 

bovendienn het lab draaiende samen met Muus. die ondanks al het organisatorische werk 

altijdd een luisterend oor had en tijd voor een praatje (en een pilsje). Michiel en Ammy. 

Katinkaa en Corien. Jolanda en Hans B.. Cindy en Gert-Jan. vanWilpie en Janynke. julli e 

brachtenn elk op geheel eigen wijze leven in de 

brouwerijj  en zorgden voor een alles behalve 

saaiee omgeving. Ik ben blij dat ik julli e ontmoet 

heb!!  Janynke. je bezoeken aan Montreal waren te 

gek! ! 

Verderr was het een komen en gaan van 

studenten.. Boris. Isse en Wesley, ik ben blij dat 

julli ee *mijn ' studenten waren en ieder heeft zeker een bedrage geleverd aan het 

onderzoek.. Ik hoop dat julli e wat opgestoken hebben, ik in ieder geval wel. Hans Neuf en 

Wouter.. Maartje. Arne. Ed. Murtada julli e waren een aanwinst voor het lab en daarbuiten. 

ikk heb een hoop plezier met julli e beleeft! Ik hoop dat julli e allemaal een mooie toekomst 

tegemoett gaan. 

Dee promotiejaren hebben ten slotte geleid tot blijvende vriendschappen. Esther, je was 

niett te stoppen op het gebied van feest en plezier en gelukkig voor ons was dit zeer 
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besmettelijk.. De vakantie in Spanje, gedeeltelijk met Marta. Andre en Jeanine spant 

daarbijj  de kroon. 

Andre,, paranimf, je gevoel voor humor en je relativeringsvermogen hebben me 

ongelofelijkk geholpen bij het 'dealen' met aio-problemen. Daarnaast heb ik genoten van 

allee tripjes, feestjes en etentjes waarbij ji j van de partij was. Lieve Jeanine, ook ji j was (en 

bent)) er altijd bij en daar ben ik heel blij om. Jullie bezoek aan Montreal was geweldig! Ik 

geniett enorm van julli e gastvrijheid, elke keer weer. 

Martaa A.. paranimf, je spaanse warmte heeft een diepe en blijvende invloed op me gehad. 

Zoo ook je gevoel voor humor, je vrolijkheid en niet te vergeten je hemelse kookkunst. 

Samenn met Sara en Marta M. who. together with Maria and Marta A., have teached me a 

lessonn in partying, food, hospitality and friendship that I will never forget. Let's play 

dice! ! 

Silvy,, lieve huisgenoot, we hebben veel lol gehad, heerlijk gegeten en gewoon lekker TV 

gekeken.. Het voelde echt als een thuis! Nu dit schrijven gedaan is. is het tijd voor een 

echtee brief. 

MM Git t^VlCSfit^ 
Hett schrijven heeft zich voor een groot deel in Montreal, Canada afgespeeld.... 

Siegfried.. I really appreciate the trust you put in me by hiring me as a post-doc before I 

actuallyy finished the thesis. It was not easy to write the thesis while working on 

somethingg completely different in an unknown place, but the Hekimi-lab-members make 

mee feel at home. Mellissa. you are a very special person, and I mean that. Hiroko, the 

wisee one. we miss you and sushi. Irene, keep up the good spirit; you (and your food) rock. 

man.. Mara, now back to the Mexican sun. you were a great student and an even greater 

friend.. Pitufa-Hania. the calming one, don't forget you are amazing. 

Lievee oma. lieve Bastiaan. ik zie weer naar julli e uit! Lieve papa en mama, waar ik ook 

ben,, julli e zijn altijd dichtbij en daar ben ik heel blij om. 
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