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2020 was het Corona-jaar en net als iedereen maakte ik daar een en 
ander in mee. Omdat ik al eerder besloten had tot een jaar thuiswerk  
i.v.m. mijn Boek “Natuur als Wegwijzer” was de impact gering.  
Het meeste viel me de grotere drukte in de bossen op, Voorheen was 
het zeker doordeweeks rustiger.  En vanwege ov-beperkingen heeft mijn leven zich grotendeels in en 
rondom Groesbeek afgespeeld. Dat is soms beperkend. Door het thuiswerk was er minder reden om 
naar Nijmegen en omgeving te fietsen, dat heb ik gemist. Ik hoop dat in die zin 2021 anders gaat worden  
 
Goed, andere dingen gaan zoals ze ongeveer altijd gaan, tuinwerk blijft hetzelfde. Nieuw daarin is het elk 
jaar noodzakelijke onderzoek welke planten droogtebestendig zijn. Dat kost veel tijd en ik hoop in 2021 
te zien dat het veel oplevert en de tuin makkelijker langdurige droogte doorstaat.  
 
Naast schrijven waren de 2e helft augustus tot en met had november gevuld met vele 
paddenstoelinventarisaties. Ook daar speelde eerst droogte een rol, maar 2e helft oktober kwam een 
overvloed aan exemplaren de grond uit. Overigens vaak “meer van hetzelfde”  dat wel vraagt “om 
waargenomen en doorgegeven worden”. Dat is wat inventariseren is. Opmerkelijk dat zelfs nu, eind 
december, enkele soorten nog steeds een inhaalslag lijken te maken. Sommige paddenstoelen lijken dus 
een zekere veerkracht te hebben. 

 
Goed, mijn boek, veel gedaan maar ook 
ontdekt hoeveel werk het is. Het is zeker 
nog niet klaar, maar flink op weg. Vanaf 
begin 2021 ga ik een uitgever zoeken. Of 
ik het geheel digitaal ga en kan 
ondersteunen weet ik nu niet. Ik merk 
dat ik er zelf weinig voel voor nog meer 
computerwerk (wat schrijven ook is) te 
doen. 
 
Ik verlang naar meer buiten en andere  
buitendingen doen, meer van betekenis 
kunnen zijn voor bos en natuur.  
En daarnaast wil ik vaker schilderen en 
kleur geven wat belangrijk voelt. 
 
De tijd zal het uitmaken, misschien vind ik 
een uitgever die hierin van betekenis kan 
en wil zijn.  
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Je wordt op de hoogte gehouden. 
 
 
Ik wens iedereen een gezond en fijn 2021 en voor de natuur hoop ik, dat de vele problemen die er spelen 
eveneens een kantelpunt hebben gekregen, en er vaker oplossingen zullen zijn voor alles wat om 
oplossingen vraagt.   
 
Hartelijke groet, Lieke 
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