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RAA/I PLAAN
NIEUWSBRIEF
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Het is 06.00 uur in de nog donkere ochtend van zaterdag 19
september 1998. Het Ramplaankwartier slaapt. Het regent. In het bushokje tegenover het Ramplaanplein schuilen drie schimmen. Er wordt
gefluisterd. De drie schimmen gluren naar de overkant van de weg.
Naar een "yreemde" auto.
Vanuit deze auta worden ook zijbespied. Het raampje staat oqt een kier.
Dan stapt een van de drie schimmen op de auto af....
Het begin yan een sponnende wijk-thriller?
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Het begin van een spannende wijk-thriller? Nee, het
eigenlijke begin van het buurtfeest. De drie "schimmige,,
buudfeestvrijwilligers waren al zo vroeg present in verband met het opzetten van de markt en andere voorbereidende activiteiten. De Ramplaan en de Rollandslaan
waren er klaar voor. Alle (l) auto's waren uit logeren in een
van de omliggende straten. Op een auto na, de al
genoemde "vreemde" auto, een luxe Mercedes, die exact
geparkeerd stond op de plaats, welke gereserveerd was
voor de kraam van de wijkraad! De eigenaar, een opkoper, beklaagde zich overigens tegenover de doorlastende
wijkraadsschim over het "uitslapen" van de verkopende
buuftbewoners. Hij wachtte al vanaf 06.00 uur op z'n handel....
Tegen 07.00 uur was de opbouw in volle gang: alles verzorgd door enkele ingehuurde professionele bedrijven en
vele niet minder professionele vrijwilligers. Het draaiboek
klopte als een bus. Zo'n draaiboek verdient "aardig" weer.
De vooraÍgaande weken beloofden echter weinig goeds:
regen, regen, regen. Na een paar vroege druppels deze
dag deed de zon wat we haar gevraagd hadden: het leveren van een zonnige bijdrage aan (heel vaak gehoord
deze dag!) het gezelligste en intiemste buurtfeest van
Haarlem!
Want gezellig was het zeker. Met over de gehele dag vele
duizenden bezoekers, ook van buiten de wijk. De sfeer op
de markt met uitsluitend verkopende wijkbewoners en
"eigen" winkeliers was ontspannen. Ook de "kleedjesverkoop" voor de kleine(re) wijkbewoners zag er Íeestelijk uit.
Honderden ballonnen - met afzender - kozen het blauwe
luchtruim en maakten verre reizen. Bij de klimmuur werd
de top door ruim 300 klimmers gehaald met als beloning
een fraai diploma. Op het podium proÍessioneel live optredens van Three Times Music (uit onze eigen wijkl!) en een

door Thea Bijster van dit zelÍde fantastische muziekbedrijÍje georganiseerde Play-Back Show met Open (live!)
Podium. Bijna allemaal "wijkartiesten"! Vaak werd
gehoord: "veel echter en spontaner en daarom veel leuker
dan op de t.v.". Vele goede tot heel goede optredens en
soms ook wel minder volmaakt maar dan wel weer heel
erg veftederend. Een moeilijke klus voor de jury die punten moest geven voor kleding, presentatie en natuurlijk
play-back en/of Iive niveau.
ln de Rollandslaan, het activiteitenterreín van de speel-

tuinorganisatie, was er veel plezier met vele activiteiten,
waaronder springkussen, spelen, en straattekenwedstrijd.
Bijpraten werd gedaan bij de wijk-drankkraam (ook Írisdrank, koffie en thee) met echte bar(mannen) en barbecue. En niet te vergeten het "verplichte" bezoek aan de
naastgelegen wijkraadskraam met stembus voor de verkiezing van de nieuwe wijkraad! En die stembus zat meer
dan voldoende vol: de nieuwe wijkraad was er en de
"oude" wijkraadsleden konden met welverdiende bloemen,
persoonlijk aandenken en heel veel dank (!) uitgezwaaid
worden. Tot slot de prijsuitreiking met prachtige prijzen
voor de winnaars en aandenken en bloemen voor alle
overige deelnemers van Play-Back Show en Open
Podium. Volgens draaiboek zou om 16.00 uur het buurtfeest ten einde zijn. Daar dacht het nog talrijke publiek
anders over. Net als Three Times Music en... de zon, die
beiden nog een extra uurtje voor ons allen bleven schijnen. Het was een Íantastisch buurtfeest!

RoelHamakers

Met heel veel dank aalt...
Het buufifeest Ramplaankwartier op zaterdag 'lg september werd georganiseerd door de wijkraad
Ramplaankwartier. De Íeestorganisatie-commissie van de
wijkraad, bestaande uit Annelies Homburg, Nico v.d.
Fange, Thea Bijster, Jacqueline Moerkerk en Roel
Flamakers wil alle volgende vrijwilligers heel erg bedanken
voor hun onmisbare hulp bij het buurtfeest:
Marcel en Drieke de Bruin, Peter Evers, lrv Elshoff, Ben
Haftgers, Jolanda Koster, Hetty Kostense, Martin Knegt,
Jan Jaap Moerkerk, Pietertje Mooren, Annemieke Speet,
ïm Paas, Gerard Rutten, Baud Schoenmaeckers, John
Tijmstra, Peter Tromp, Derk de Vries, medewerk(st)ers
speeltuinorganisatie.
Speciale dank zijn we verschuldigd aan Thea Bijster en
haar'Three ïimes Music" (met de beide geluidstechnici
hr. Bijster sr. en Alwin) voor de prachtige live optredens en
organisatie van Play Back Show en (live) Open podium.
Een groot compliment ook voor de beide medewerkers
van Koppers Special Promotions (klimmuur en springkussen).
Verder waren we erg blij met de sponsoring van alle winkeliers aan het Flamplaanplein en Artifleur aan de
Ramplaan voor prijzen en bloemen voor play Back wedstrijd/Open Podium. De klimmuur was een groot succes
dankzij de Rabobank en hun enthousiaste instructeurs.
Ook Radio Korrekt (geluid-speakers markt) en café
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De nieuwe wijkraad is gekozen met S22 stemmen!
ln totaalwerden 523 uitgebracht (één stem tegen). Dit
levert een opkomstpercentage op van 26.11o/oi 2003 stemgerechtigden (18 jr. en ouder) ontuingen een stembiljet.
Wij wensen de wijkraad in de nieuwe samenstelling heel
veel succes en wijsheid toe!

Uitslag playbackshow
Dion,'
',Anouk,,

í. Sanne de Haan (10 jr.) ',Céline
37 punten
2. Josine in 't Veld (9 jr.)
03 punten
3. Fenna Meyers (9
',fulichael Jackson,, 30 punten

jr.)

De jury oordeelde op kleding, playback en presentatie.

Uitslag I ive-optredens
Hoofdpriis:Cangul Jagmur (17
1.

2.
3.
4.

lr.)

57 punten

Sabine Bosselaar (10 jr.)
55 punten
Saskia Verbeek (17 jr.)
55 punten
Caroline Bakker
Lodie Meyers + Linda Botter

Boek/Ansichtkaarten
De tweede druk van het boek over het Ramplaankwartier

is gereed.
U kunt het boek kopen ad ll. 22,50 bij Tennisspod Xander
aan de Ramplaan.

De organisatie was in handen van de formatie "Three
Times Music" uit Haarlem (Thea, Claudia en René).

Tevens op dit adres verkrijgbaar zijn de prachtige ansichtkaarten die gemaakt zijn van onze wijkl Een set van 8
kaarten kost Í1. 5,-.
Een aanrader!

Oproep

Mensen in Nood

Heeft u tijdens het buurlÍeest een Íoto gemaakt van de Íormatie Three Times Music in zijn geheel? (Thea, Claudia
en René). Thea Bijster zou hier erg blij mee zijn. Haar

Kledingactie

teleÍoonnummer is: 5246465.

Elk jaar komen niet alleen onze medewerkers, maar ook
een groot netwerk van vrijwilligers in actie om voor
Mensen in Nood zoveel mogelijk kleding in te zamelen.
De inzamelactie wordt gehouden op:

Zaterdag 7 november 1998 Íussen 10.00 - 13.00 uur bij
de Hervormde Kerk aan de Ramplaan
We geloven in eigen kracht. Kracht van de mensen ter
plekke, van de lokale hulpverleners, van onze vrijwillige én
uw kracht. Om te helpen zo veel mogelijk goede, nog
draagbare kleding, schoeisel, huishoudtextiel en dekens
naar de plaatsen van inzameling te brengen. En die moeite is het waard. Juist voor Mensen in Nood.

Uitslag ba onnen wedstriid
We hebben 18 kaarten teruggekregen vanuit allerlei plaatsen in Nederland. Twee kaarten zijn zelfs in Noord
Brabant teruggevonden! Deze plaatsen liggen niet zo ver
uit elkaar, daarom hebben we twee winnaars:
Fleur de Koning, haar kaaftje is in Boxtel gevonden en
Dimitri de Boer, zijn kaartje is in Middelbeers gevonden
De overige teruggestuurde kaarten (met vindplaats) zijn
van: Daniel Dieben (Harmelen), Mischa (Nieuwegein),
Jordi van Gool (lJsselstein), Anna Hankel (Mijdrecht), Eva
Duivenvoorden (Lopik), Bram Miezenbeek (Haarlem),
Rosella Kovócs (Amsterdam), Bar-dames (Reeuwijk), Wim
v.d. Mije (Schiphol), Anne Zonneveld (De Meern), Claire
Slingsby (Mijdrecht), Tamara Bijster (Lopikerkapel),
Tjomme Schilstra (Breukelen), Michelle Miezenbeek
(Zaltbommel), Thomas (Noordeloos), Myrthe Holleboom
(Mijdrecht), Rick Schoenmaeckers (Waverveen).
De winnaars hebben inmiddels een prijsje ontvangen.
Als iemand zijn of haar kaartje terug wil hebben, kan het
afgehaald worden bij Drieke de Bruin, Bloemveldlaan 53.

Met ingezamelde kleding, maar ook als u iets wilt vragen
over de inzamelingsactie, kunt u altijd terecht bij de
Kledingactie van Mensen in Nood:
Catsstraat 21
5216 JT 's Hertogenbosch
Tel. 073-61 42208, F ax. 07 3-61 2247 5

Brug Koeienpad
Zoals u wellicht gezien heeft, wordt er een nieuwe brug
aangelegd over de vaart bij het koeienpad. De wijkraad is
reeds enkele malen benaderd met vragen over met name
de "extreme" hoogte van deze brug. Nadere informatie
wordt momenteel ingewonnen bij Staatsbosbeheer.
ln de krant van december komen we hierop terug.
Mocht er eerder inÍormatie beschikbaar zijn, dan kunt u
deze vinden in de wijkkast.

Redactie wijkkrant:
Drieke de Bruin
Jany Hoornstra
Jolanda Koster
Jacqueline Moerkerk

524.5064
524.6313
524.3998
524.5096

