
Verslag van de bijeenkomst van 14-11-2007. 

Aanwezig zijn: Roel (vz), Lize, Martine, Willem en Hennie. 

Bovenstaande personen zijn bij elkaar gekomen om te brainstormen over het maken van een boekje. 

Dit boekje zal bij het sluiten van de inrichting uitgereikt worden aan personeelsleden die op dat 

moment nog werkzaam in de Blokhuispoort te Leeuwarden. 

Oplage: 200 boekjes. Pagina’s: circa 50 st. Lay-out: hard kaft. 

Foto's: Martine zal samen met Willem hierin actie ondernemen. 

Tekst: # Geschiedenis Bhp. # de Overval. # Anekdotes van mensen die op het moment van sluiting 

werkzaam waren in de Bhp. # Foto’s - CD eventueel toevoegen, actie Willem. 

Tijdspad. # Half december 2007 de Lay-out klaar. # Per januari 2008 drukklaar. 

Lize zal een mail versturen. (Verkrijgen van anekdotes van personeelsleden). 

Na de vergadering gaan Willem. Martine en Hennie gezamenlijk door de inrichting voor het maken 

van foto's. 

 

Verslag van de bijeenkomst van 12-12-2007. 

Aanwezig zijn: Roel (vz), Lize, Martine, Willem en Hennie (notulist). 

Notulen van 14-11-2007 worden doorgenomen en waar nodig toegelicht. 

Oplage: 150 boekjes. (Voorheen 200). Pagina’s: circa 50 st., 20 x 20 cm. Lay-out: hard kaft. Tijdspad is 

gewijzigd: * Half januari 2008 Lay-out klaar. * Per februari 2008 druk klaar. 

Lize heeft slechts enkele reactie gekregen n.a.v, haar brief, met het verzoek voor het aanleveren van 

kopij van historische gebeurtenis in de BHP. Hennie zal nog enkele personen benaderen voor een 

interview. Lize en Hennie nemen dit op zich. De interviews worden opgenomen en door Hennie 

uitgetypt. 

Geschiedenis van de BHP heeft Lize ontvangen van Willem, e.e.a. zal meegenomen worden in het 

boekje. Er is een aantal foto's van een dvd gehaald en informatie m.b.t. de Overval. Willem heeft van 

een bedrijf een prijsopgave gekregen voor het maken van een dvd. Dit moet 750 euro gaan kosten. 

Dit wordt als duur ervaren. Willem komt met het voorstel dat hij dit in eigen beheer kan maken, wat 

natuurlijk veel goedkoper is. Hier moeten we tijdens een volgend overleg nog even op terugkomen. 

Wat betreft het budget: Lize vraagt Roelof het mogelijk is dit onder te brengen op de begroting van 

het feest. Roel gaat dit onderzoeken. 

Roel vertrekt om 13.30 uur. Nadat Roel vertrokken is lopen wij de foto's even na. Martine laat zien 

wat er mogelijk is met de foto's. We hebben al prachtige voorbeelden gezien. Ook zien we een foto 

van de bekende Boomsmastraat, het houten bord in de Boomsmastraat is gemaakt door twee 

collega's. Boomsma (voorm. Hoofdarbeid en bouwcoördinator) is hier zeer blij mee. Martine en 

Willem maken een afspraak om een fotoselectie te maken voor het volgende overleg. 

Verslag van de bijeenkomst van 20-02-2008. 

Aanwezig zijn: Lize, Willem, Wies en Hennie (notulist). 

Afwezig m.k.: Roel en Martine. 

Oplage: 150 boekjes. (Voorheen 200). Pagina's: circa 50 st., 20 x 20 cm. Lay-out: hard kaft. 

Wies komt met het voorstel om een stagiaire in te schakelen voor het samenstellen van het boekje. 

Gedacht wordt aan iemand die een opleiding communicatie en wetenschappen doet. Zij/hij zou dat 



nog enkele interviews kunnen houden met personeelsleden en dit kunnen uitwerken voor het 

boekje. Er zal contact worden opgenomen worden met NHL en het Friesland college in Leeuwarden. 

Tevens zou deze persoon ook kunnen helpen met het uittypen/ samenstellen van het boekje. Willem 

en Martine zijn inmiddels al bij elkaar geweest en hebben al gebrainstormd over de mogelijke foto's 

voor het boekje. 

Lize heeft contact met Monique Eller, zij zou ook eventueel foto's kunnen aanleveren. Ton Golstein 

kwam met het voorstel om tijdens de feestavond een flyer uit te reiken met de tekst dat er nog een 

boekje over de Blokhuispoort komt. Dit boekje zou in een later stadium aan de pers.1eden verstuurd 

kunnen worden. Dit lijkt ons een goed idee. 

Voorzichtig hebben we al aan een datum voor de feestavond gedacht. We hebben in principe drie 

datums. Hennie zal contact op nemen met de muziekband Lays voor een optie. (Mogelijk 23 mei '08). 

Na de vergadering blijkt dat er op 23 mei 2008 een sportdag is waar veel pers.1eden heen gaan. We 

zoeken nu naar een andere datum. 

Diny Winkel en Dick Rubing zullen gevraagd worden of zij ook een anekdote hebben voor het boekje. 

Ton Golstein zal gevraagd worden om een voorwoord te schrijven. 

 

Verslag van de vergadering van 19-03-2008. 

Aanwezig zijn: Lize, Martine en Hennie (notulist). 

Afwezig z.k.: Willem en Wies (ziek). 

Oplage: 150 boekjes. (Voorheen 200). Pagina's: circa 50 st., 20 x 20 cm. Lay-out: hard kaft. 

Er is inmiddels contact geweest met NHL en het Friesland college in Leeuwarden. Wordt vervolgd. 

Afwachten dus. We zijn er inmiddels wel achter gekomen wil je een mooi en goed boekje hebben dat 

dit heel veel tijd gaat kosten. 

Voorzichtig hebben we al aan een datum voor de feestavond gedacht. We hebben een optie op de 

band. 19 juni 2008. 

Ton Golstein zal gevraagd worden om een voorwoord te schrijven. 

Ton zal gevraagd worden wat het budget is voor het vervaardigen van het boekje. Het boekje van 

Zwolle ziet er keurig uit. Hennie zal contact op nemen met Frima in de Marwei voor het boekje van 

P.I. Groningen. Eventueel opvragen van een boekje. 

 


