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Inleiding 

Helaas zitten we nog steeds in de corona 

crisis en is het nog voorlopig nog niet 

mogelijk om als GUC-vereniging bij elkaar 

te komen, maar hopelijk komt er toch 

nog licht in de tunnel.  

 

Omdat er de laatste tijd in de huidige 

situatie niet veel veranderd zullen we het 

voorlopig met een nieuwsbrief moeten 

doen  
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Herinneringen 

Toen ik terugkeek naar de afgelopen Coronatijd moest ik denken aan een boek 

dat ik las in 1960: De “stille plantage” van de Surinaamse schrijver Albert 

Helman. Dat begint met “Herinneringen zijn als schuwe vogels die fladderen 

van dak tot dak, die nauwelijks de toppen raken en weer zweven in de lucht. 

Pas als zij lange dagen zwalkten, en de avond valt, en als zij nat en zwaar van 

de regen, huiverend over het nachtland gaan, dan eerst zwiert weer hun vlucht 

omlaag en vinden zij de lome weiden, open valleien, 't grijs en stil moeras.” 

Onze GUC bijeenkomsten gaan vooral ook over herinneringen, aan mensen en 

aan gebeurtenissen. Zoals mijn introductie periode in 1975, waarbij ik een 

aantal nachten met de wachtchef mocht meelopen. Ik trof Piet Pouw; al gauw 

kwam ik erachter dat hij voor zijn werk als machinist bij SHELL tankers ook op 

Curaçao was geweest. Dat schiep al een band. Later hebben wij jarenlang 

samengewerkt op het gebied van de Ester productie.  Bij het laatste Kerstdiner 

was Piet er voor het eerst sinds jaren weer bij. We stonden een tijdje te praten 

en toen vroeg hij: “maar wie ben jij eigenlijk”. Zoiets maakt weemoedig. 

Als de secretaris brieven voor Kerstpakket ofzo moet sturen dan gaan wij daar 

als bestuur met z’n allen tegenaan. De een verzamelt en vouwt de inhoud, de 

ander vult en plakt dicht, en ik mocht meestal de etiketten plakken. Dan 

komen alle namen weer even langs. Van iedereen is wel iets te vertellen. Zoals 

de operator, laat ik hem “De Kluif” noemen, die mij -in het donker- voorging 

naar het dak van Ester4. Hij stapte over een hoge drempel en kwam tot aan 

zijn kuiten in het water te staan. Daarop reageerde hij met een serie voor mij 

nog onbekende Haagse woorden. Of de vrouw van mijn allereerste 

medewerker die van kleur verschoot toen zij hoorde dat haar man mij Pim 

noemde. Dat deed je in de jaren 70 niet.  

Later kregen we “Zeg maar Jan” als directeur. Daarna speelde dat niet meer. 

Aan Jan denk ik ook best nog wel. Hoe lastig ik voor hem kon zijn(?) 

Deze week kreeg ik mijn Booster prik. Over 14 dagen ben ik veel sterker 

beveiligd en kan ik weer helemaal los: vlak naast de kleinkinderen zitten. Onze 
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jongste kleindochter van 5 jaar durfde deze zomer niet meer naast mij te 

zitten. Bijna een jaar lang “anderhalve meter” roepen had zijn sporen achter 

gelaten. Ook kwam zij erachter dat een blote arm van deze opa er van dichtbij 

best eng uitziet. Ook dat is nu al een herinnering. 

Ik verheug mij nu al op achterkleinkinderen -waar overigens nog geen zicht op 

is-, die dan vragen: opa hoe was dat nou met Corona voor oude mensen. Mijn 

antwoord zal dan zijn: “niet zo leuk maar ook wel interessant”. Op afstand lijkt 

alles mooier. 

Een gelukkig nieuwjaar voor jullie allen. 

Pim van Dijk 
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Croda kerstpakketten 

In verband met alle COVID- maatregelen worden ook dit jaar de kerstpakketten 

en VVV-bonnen naar de huisadressen verstuurd. De verzending hiervan vindt 

plaats in de week van 13 december. 

De kerstboodschap van onze Site Director, Gerrit Oudendijk, zit om die reden 

ook dit jaar niet, zoals gebruikelijk, bij het kerstpakket vandaar onderstaande 

boodschap. 

Kerstboodschap van Gerrit Oudendijk 

In 2020 moesten we 

ons allemaal zowel 

zakelijk als privé 

aanpassen omdat de 

wereld veranderd 

was. We werden 

voor het eerst in ons 

leven 

geconfronteerd met 

een pandemie. 

Daarmee was het 

een “gek” jaar.  

Toen het jaar 2021 

begon, gingen we er 

nog vanuit dat het 

weer “normaal” zou 

worden. Niets bleek 

minder waar, want 

ook dit was weer een 

bijzonder jaar. De 

onvoorspelbaarheid 

en de beperkingen bleven helaas. Heel anders dan vorig jaar, want de 

wereldeconomie begon weer te draaien. De zakelijke onvoorspelbaarheid 

vertaalde zich van geen-vraag naar tekort. In de persoonlijke sfeer gingen we 
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van lockdown, naar weer vrij en vervolgens naar een gedeeltelijke lockdown. 

Daarmee werd ook 2021 geen normaal jaar. En alweer kunnen we de 

feestdagen niet vieren zoals we dat gewend zijn. Het vraagt allemaal veel van 

onze mentale weerbaarheid. 

Lastige omstandigheden zijn ook vaak tijden van verbinding en groepsgevoel. 

Iedereen zit in hetzelfde schuitje. Er is meer ruimte voor oprechte aandacht. 

Daarmee kunnen deze jaren dus ook iets brengen. Zowel zakelijk als privé.  

Aandacht voor en communiceren met elkaar zijn belangrijke randvoorwaarden 

voor rust, vertrouwen en geluk. De ongemakken zullen in 2022 waarschijnlijk 

nog niet voorbij zijn. Daarnaast weten we dat er komend jaar zakelijk ook veel 

zal gaan veranderen. Gebruik daarom deze tijd van het jaar om uit te rusten, te 

genieten en elkaar aandacht te geven.   

 

Ik wens jullie allemaal gezonde en fijne dagen toe. 

Gerrit Oudendijk 
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Kerstpakketten en kerstdiner 

Helaas kunnen wij, voor het tweede jaar achtereen, als gepensioneerden geen 

bijdrage leveren aan het wel bekende kerstpakket. Croda heeft ook dit jaar 

weer besloten het volledig uit te besteden inclusief het thuis laten bezorgen. 

Logisch gezien de huidige situatie met alsmaar oplopende Corona 

besmettingen. Uiteraard vinden wij het jammer dat we deze, toch verbindende 

gebeurtenis, niet zelf kunnen organiseren maar het is niet mogelijk dit op een 

verantwoorde manier op de locatie van de autohobbyclub te laten 

plaatsvinden. In het verleden is gebleken dat het organiseren, uitvoeren en 

uitdelen van de kerstpakketten door vele vrijwilligers als een leuke manier 

werd ervaren om elkaar 

weer eens te spreken. Wij 

konden altijd op een 

enthousiaste groep mensen 

rekenen die daar heel veel 

plezier aan beleefden. We 

hopen natuurlijk dat we 

draad de komende jaren weer kunnen oppakken en mocht dit zo zijn, weer te 

kunnen rekenen op een enthousiaste groep om deze taken op zich te nemen. 

We blijven u natuurlijk op de hoogte houden van de ontwikkelingen die zich 

volgend jaar aandienen. 

Om dezelfde reden kan ook het kerstdiner dit jaar weer geen doorgang vinden. 

De directie en het bestuur vinden het niet verantwoord om een grote groep 

ouderen bijeen te laten komen in het bedrijfsrestaurant waarbij er, gezien de 

ruimte, geen mogelijkheid is de 1.5 meterregel na te kunnen leven. En laten we 

eerlijk zijn dat het juist aangenaam is om in een gemoedelijke, intieme sfeer bij 

te kunnen kletsen onder genot van een heerlijk diner en een drankje. Ook hier 

hopen wij met u dat dit volgende jaar weer normaal kan plaatsvinden. 

Jaap Minnee 
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Bericht van het nieuwste en jongste GUC bestuurslid. 

Kort na mijn pensionering werd ik door de voorzitter van de club, Pim van Dijk, 

benaderd of ik toe wilde treden tot het bestuur. Men was op zoek naar een 

nieuw bestuurslid en in het kader, er moet een vrouw bij de club, is de keuze 

op mij gevallen.  

Tot op heden heb ik echter nog weinig voor jullie kunnen betekenen, zelfs mijn 

benoeming hebben jullie nog niet goed kunnen keuren. Door de Corona 

beperkingen is het tot op heden nog niet mogelijk om een algemene 

ledenvergadering te organiseren. 

Er zijn al wel pogingen ondernomen om activiteiten te organiseren, maar zoals 

onze ministers constant benadrukken, moeten we onze kwetsbare ouderen 

beschermen.  

Aangezien de meeste van ons toch in deze leeftijdscategorie vallen, willen we 

niet het risico lopen dat iemand tijdens een door ons georganiseerd uitje 

besmet raakt, vandaar dat het bestuur de beslissing heeft genomen om alles 

voorlopig uit te stellen naar volgend jaar. 

Wat we eventueel willen gaan organiseren is: 

 

Bezoek aan het Natuurmuseum 

en klompenwinkel De Wielewaal 

inclusief koffie, lunch en 

knutselactiviteit. 

     

 

 

Met de waterbus naar Dordrecht, 

voor het maken van een 

stadwandeling. 
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Voor de wat sportievere onder 

ons, kanoën op en om de Vlist. 

 

Na een fietstocht door de 

Krimpenerwaard neerstrijken bij 

Het Schapenschuurtje te 

Berkenwoude voor een lunch. 

 

 

Golf op de Boerderij bij boerderij 

Polderzicht. 

 
 Eventuele suggesties voor andere activiteiten zijn natuurlijk altijd van harte 

welkom. 

 

Wens jullie alvast fijne feestdagen en een voorspoedig 2022 en het 

belangrijkste, blijf gezond. 

 

Mennie van Oosten 
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Het jaar door 

Afgelopen jaar was weer een heel bijzonder jaar, niet alleen waren wij eind 

2019 gestopt met werken maar ook was het vanwege corona alles anders dan 

anders. 

We hebben (net zoals veel anderen) ons mooie 

Nederland herontdekt. Soms was het wel 

improviseren, want toen we in maart een weekje 

de Weerribben hadden geboekt (wat een prachtig 

mooie omgeving is) waren alle restaurants 

gesloten. Dus even wat warms drinken of gebruik 

maken van het toilet zat er toen niet in.  

Bij ons afscheid waren Lia en ik 

verblijd met de B&B “Mooij” in de 

Ooijpolder. Vanwege de corona was 

het pas dit jaar mogelijk om de B&B te 

boeken. Het was echt een fantastisch 

mooie B&B en daarnaast kregen we 

ook nog een vogel excursie waarbij 

door een gedreven vogelaar ons van 

alles liet zien in het Land van Maas en Waal.  

(ex)Collega’s nogmaals bedankt voor dit mooie geschenk! 

 

In de zomer hebben we een nieuw, voor ons 

minder bekend stukje Nederland bezocht 

namelijk de Achterhoek. We waren aangenaam 

verast door het afwisselende besloten en open 

coulisselandschap. Ook hebben we nog een 

bezoek gebracht aan de steengroeve in Ratum, 

waar naast een uniek stukje natuur ook nog de 

enige steengroeve in Nederland staat waar nog 

op industriële wijze kalk gewonnen wordt. 
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Al met al hebben we dit jaar heel wat kilometers op onze e-bikes door 

Nederland gefietst en genoten van de mooie natuur. 

Gelukkig konden we in oktober onze 

voucher van 2020 inwisselen en mochten 

wij, als fervente Griekenland reizigers, 

nog een paar weken van Kreta genieten. 

 

 

 

Zo is het voor ons toch nog een mooi jaar geworden, maar hopelijk raken we 

wel een keer verlost van deze pandemie. 

André de Jong 

Pensioenen 

Er zijn een aantal ontwikkelingen op het gebied van de pensioenen welke in 

een latere mail zal worden toegelicht. 

 

Vraagje van de secretaris 

Helaas zat het er dit jaar niet in, vanwege corona, het kerstdiner om uitjes of 

algemene ledenvergaderingen te organiseren. Zodra het weer kan gaan wij als 

GUC natuurlijk weer proberen om het een en ander te regelen en zoals je kan 

lezen heeft Mennie al heel wat plannetjes.  

Om dit goed te kunnen doen om iedereen te informeren, maken we gebruik 

van het adressenbestand van de GUC. Vandaar mijn verzoek om bij adres of 

email wijzigingen dit door te geven via email info@guc-gouda.nl 

Ook bij de trieste momenten zou het mooi zijn om een rouwkaart te 

ontvangen, zodat we alle gepensioneerd ex-collega’s hiervan op de hoogte 

kunnen stellen. 


