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- Naar aanleiding van een vraag over de benoeming van de ver
koopdirecteur voor Baggergroot, als opvolger van de heer R. 
Smulders, wordt medegedeeld, dat de ondernemingsraden van
IHC Smit en IHC Verschure op gelijke wijze geïnformeerd wor
den, zodra concrete mededelingen beschikbaar zijn.

- Onduidelijk geachte bezettingsoverzichten zullen nader wor
den bekeken om te proberen tot een betere opzet te komen.

- Een der gekozen leden vestigt er de aandacht op, dat een
redactionele opmerking over discipline en inzet in "Het Zeskant"

van januari (laatste pagina) verkeerd is overgekomen, vooral ook 

in vergelijking met hetgeen in hetzelfde nummer in de nieuw
jaarsboodschap van de heer Smit is gezegd als dank aan de me
dewerkers voor hun inzet. 
De voorzitter kan zich zo'n reactie wel enigszins voorstellen, 
maar zou het toch willen relativeren. Overigens verklaart de 
voorzitter te staan achter de aansporingen van de Leiding van 
de werkmaatschappijen die iedereen trachten te overtuigen van 
de noodzaak tot een uiterste krachtsinspanning. 
Kan er een rectificatie worden opgenomen, is de vraag. Een an
der gekozen lid zou graag zien dat de voorzitter zich distantieert 
van dergelijke redactionele opmerkingen. De voorzitter ziet voor 
de raad van bestuur geen redactionele taak, doch dankt de aan
wezigen voor het signaleren ervan. 

55JAAR 

INDE 

MUZIEK 

Dat geldt voor de heer P. Krommenhoek, oud 64 jaar, chef post
tafel van IHC Gusto. Een beminnelijk mens met ruim 30 dienstja
ren. 
Eind januari werd hij bij het concert van de Gusto-muziekvereni
ging in de bloemetjes gezet en onderscheiden met de legpen
ning van de Schiedamse Gemeenschap. 

40JAARBIJ 

IHC DE KLOP 

Ter gelegenheid van het feit, dat 
hij op 15 februari 40 jaar in dienst 
was bij IHC De Klop werd de 
heer W. A. Hoeflaak, vergezeld 
van zijn echtgenote en kinderen, 
ontvangen in de directiekamer 
door de heer J. van Dongen, die 
als plaatsverval'\9er van de heer 
ir. T. P. de Jooden fungeerde. 
Vrij kort na zijn indiensttreding 
werd de heer Hoeflaak als ma
gazijnbediende te werk gesteld. 
Hij is sinds 1950 als magazijn
meester bij ons. In zijn toespraak 
dankte de heer van Dongen de 

jubilaris voor de voorbeeldige 
wijze waarop hij al die jaren zijn 
werkzaamheden heeft verricht. 
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Een der leden meent dat redactionele vrijheden niet mogen wor
den beknot en vraagt zich af of er geen "ingezonden brieven"
rubriek in Het Zeskant kan worden opgenomen. 

De voorzitter De secretaris 

Naschrift van de redactie 

Naar aanleiding van hetgeen hierover blijkens het verslag, in de 
COR vergadering 'is gezegd, wil de redactie desgevraagd graag 
opmerken, dat zij het betreurt dat de opmerking aan het slot van 
het stukje over de oude arbeidsvoorwaarden in het januari num
mer bij een aantal medewerkers verkeerd is gevallen. Dat heeft 
natuurlijk nooit zo in de bedoeling gelegen. Dit stukje kopij be
hoort tot de zgn. ,,stoppers" - niet actuele kopij - die wordt ge
bruikt als er ruimte in het blad over is. Dat het nu nèt is terecht
gekomen in hetzelfde nummer als waarin de nieuwjaarsbood
schap van de heer Smit is gepubliceerd, is een samenloop van 
omstandigheden, die bij nader inzien wellicht als iets minder ge
lukkig moet worden aangemerkt. 

Redactie 

Naast de Koninklijke onderscheiding is deze penning het enige 
eerbewijs dat Schiedam kent. 
De heer Krommenhoek ontving dit eremetaal omdat hij geduren
de 55 jaar actief is in het muzikale leven van Schiedam. 
Op de vraag hoe het allemaal begon vertelt hij, dat hij als 8-jari
ge in korte broek lid werd van het Stedelijk Muziekcorps. 
Na met de vierde partij klarinet te zijn begonnen klom hij op tot 
solist (kampioen van Nederland). 

In 1946 trad hij in dienst bij Gusto en werd lid van de Gusto-mu
ziekvereniging. 
Dat hij bekwaam was mag blijken uit het feit, dat hij in 1956 kam
pioen van Nederland werd. 

Ruim 25 jaar is hij secretaris van de Gusto-muziekvereniging ge
weest. Hij werd in januari benoemd tot erelid, omdat men z'n 
lange ervaring nog niet kan missen bij "de kweek" van jonge mu
zikanten en bij het optreden van het corps, bijvoorbeeld bij tewa
terlatingen. 
Voor de heer Krommenhoek bij IHC Gusto zit er nog steeds mu
ziek in! 

Hij overhandigde hem het ver
erend getuigschrift alsmede een 
cadeau onder couvert. 

25JAARBIJ 
IHC VERSCHURE 

Maandag 21 februari 1977 werd 
bij IHC Verschure het 25-jarig 
jubileum gevierd van de heer J. 
J. v. d. Aakster, invoercontroleur
bij de afdeling automatisering.
Deze jubilaris is op 17-jarige leef
tijd als leerling tijdschrijver bij 
Verschure begonnen.
Wij feliciteren hem en zijn gezin 
van harte met dit jubileum en 
hopen, dat hij nog vele jaren in 

goede gezondheid zijn werk
zaamheden zal mogen voortzet
ten. 




