Al 60 jaar (in 2022) ben ik lid van de “Vrouwen van Nu”. Ik zeg altijd nog
“Plattelandsvrouwen” omdat ik er trots op ben dat ik op het platteland van Berkhout ben
geboren.
In die 60 jaar heb ik dus nog nooit een pandemie meegemaakt. Ik ben er niet echt bang voor.
Het binnenblijven heb ik niet als zo erg ervaren.
Ik bleef mijn mooie uitzicht op het Markermeer houden en ik had afleiding door de
werkzaamheden aan het stadsstrand van Hoorn.
Schepen voeren het zand aan. Op een gegeven moment werd er op gelopen en nu rijden er
zelfs al auto’s op. Zoveel zand is er gestort en ingeklonken.
Ik woon nl op 6 hoog.

Ook was er wel verkeer op de dijk. Het winkelcentrum was open, wat reuring bracht.
Wij mochten dus gelukkig wel naar buiten en ik ben toen veel gaan fietsen. Je kunt hier zo
mooi fietsen op al die kronkeldijkjes!
Ik houd ook van lezen en ik kan heel goed alleen zijn. Maar ik begin mijn clubjes wel te missen.
Ik ben wel bang geweest dat mijn dochter en familie in Milaan besmet zouden worden.
Dat is gelukkig niet gebeurd. Het was daar heel streng. Meer dan een maand moesten ze
binnenblijven en mocht slechts 1 persoon uit het gezin, met een bewijs van de gemeente, eten
gaan kopen en dan ook alleen eten. Onderweg werden ze ook nog gecontroleerd.
Onze dochter in Amsterdam is evenwel wel besmet geraakt, als ook haar man. Zij hadden een
etentje gehad met vrienden die de dag ervoor teruggekeerd waren met het vliegtuig van de
Canarische eilanden en zij was ziek geworden.
Onze dochter is er niet zo ziek van geworden maar haar man heeft hoge koorts gekregen en
zo zijn ze dus positief getest. Ze hebben gelukkig hun 2 kinderen van 18 en 22 jaar niet
aangestoken maar moesten wel in quarantaine blijven.
Andere jaren ging ik altijd in mei en november naar Milaan. Nu is dat dus niet mogelijk. Dat
vind ik wel heel jammer. Verder gaat het goed met me!
Hartelijke groeten van Ida de Jong-Swagerman
Ik geef de pen door aan Tinie Bregman.

