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2   Colofon, Inhoud en ‘Van de Redactie’

3   Radio 9 Oostzaan – Oostzaans en betrokken…  
   (Eelco Taams)

4-5  In den Beginne… (Jack Woestenberg - van Dalen)

6-13  Jaarprogrammering

16   “Wie wil de dorpsjournalist zijn van Radio 9 Oostzaan?” 
   (Milou Mulder in gesprek met Jan Ruig)

17-19  Radio 9 Oostzaan is er voor u… 
   (Jan Ruig en Nils Römer)

20-21  Belevenissen van de Radio 9 Antenne door 
   de jaren heen… (Laura Posch)

24-25  Oostzaan verandert… (Jan de Waal)

26-27  Geluiden, tonen, klanken en melodieën 
   (Jack Woestenberg - van Dalen)

30-31  Prijspuzzel

34   Sponsoren

Dit jaar zijn ons twee
Radio 9 - Oostzaners ontvallen.

Jan Voet en Jan Vonk
Wij zijn dankbaar voor wat beide 

heren hebben betekend voor Radio 9 
en zeker ook voor Oostzaan.

Bestuur, Hoofd-Redacteur en 
Medewerkers van Radio 9 Oostzaan.

Van de Redactie…
TWEE KAPITEINS… of

Hoe de geschiedenis zich NIET herhaalt…

Een stukje geschiedenis:
Wanneer je in de vijftiger jaren vanaf zuidelijke richting 
Wormerveer binnenkwam, werd je direct geconfronteerd 
met een enorm en imposant industrieel complex. Twee 
oliefabrieken ‘De Engel’ en ‘De Toekomst’ en natuurlijk de 
grootste, ‘Zeepfabriek De Adelaar’ van Jan Dekker.
Bijzondere-, veelal niet al te mooie, gebouwen aan 
beide kanten van de Zaan, een kabelbaan, een eigen 
elektriciteitscentrale en een iconisch beeld van een adelaar 
die met gespreide vleugels de watertoren sierde.

Na het overlijden van Johan Willem Dekker in 1949 stapelde 
de zorgen in het bedrijf zich echter op. Na mislukte 
investeringen in vetsplitsing- en destillatie-apparatuur raakte 
het bedrijf ‘Jan Dekker’ economisch en technisch achterop. 
De zonen, Adriaan, Johan, Jan en Robert, vormden de 
directie. Maar een schip met vier kapiteins, dat kon geen 
stand houden, met als droevig einde dat ‘Jan Dekker’, na 
te zijn overgenomen door ‘Chemische Fabriek Naarden’, in 
1958 stopte. Nu zijn er op het roemruchte fabrieksterrein de 
‘Dekamarkt’ en wat kleinere bedrijfjes gevestigd.

Maar…
Een schip met meerdere kapiteins aan het roer is in vele 
gevallen stuurloos, dat leerde de hier boven beschreven 
geschiedenis.             Lees verder op pagina 34 

http://www.radio9oostzaan.nl
mailto:info%40radio9oostzaan.nl?subject=
https://radio9oostzaan.nl/resource/file/normal/11d008193f356864b6751d3b69d2c65cfd2808e6_ANBI-2021.pdf
https://www.facebook.com/Radio9Oostzaan/
https://twitter.com/R9_Oostzaan_Off
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Het is een genoegen het voorwoord voor 
het nieuwe programmaboekje van
Radio 9 te mogen schrijven. Vooral ook 
omdat ons eigen Oostzaanse radiostation 
in 2023 het 25 jarig jubileum viert. Het 
is echt een prestatie van formaat om 
al die jaren met beperkte middelen en 
veel vrijwilligers een goed programma 
neer te zetten met voor elk wat wils. 
Het gaat daarbij niet alleen om de 
vaste programmering van muziek en 
actualiteiten. Radio 9 trekt er ook op 
uit als er iets te beleven valt in het dorp 
en interviewt de betrokkenen, zoals 
ik heb ervaren bij activiteiten bij de 
Biksteenmolen en in de Grote Kerk. De 
uitzendingen zijn op hun beurt dan weer 
een steun in de rug voor de activiteiten in 
Oostzaan.

Wat ik persoonlijk ook van grote waarde 
vind, is de aandacht voor de lokale 
democratie. Dankzij het programma 

Skuurpapier, de wekelijkse interviews 
met burgemeester of wethouders en het 
Politieke Café met de verkiezingsdebatten 
houdt Radio 9 de luisteraars op de 
hoogte en vergroot de betrokkenheid van 
Oostzaners bij het gemeentebestuur. En 
juist die betrokkenheid hebben we hard 
nodig als we zelfstandig willen blijven. 

In deze periode komt ook de verlening van 
de zendmachtiging aan de orde. In ons 
coalitieakkoord hebben we afgesproken 
dat lokale binding van eventuele 
kandidaten een belangrijk punt is. Wat 
dat betreft kan ik stellen dat Radio 9 een 
station is van, voor en door Oostzaners.

Ik hoop dat een ieder de komende periode 
weer volop geniet van de programma’s en 
wens bestuur en vrijwilligers van Radio 9 
veel succes en een mooi jubileum toe.

Eelco Taams (Wethouder cultuur)

Radio 9 Oostzaan – Oostzaans en betrokken…

Eelco 
Taams



4

In den Beginne…

 Anneke &
                 Chris

Het zou zomaar de eerste zin van een 
nieuwe bijbel kunnen zijn, in dit geval een 
radiobijbel. In den Beginne waren er Chris 
en Anneke in plaats van Adam en Eva. 
Ze hadden een akkefietje achter de rug 
en vonden het paradijs in het prachtige 
dorpje Oostzaan. 

Maar Oostzaan had een akkefietje achter 
de rug met een lokale radiozender, dus 
de twee werden niet echt met open 
armen ontvangen. Anneke verzon een list 
en lokte een lokale bekendheid in haar 
radiofuik. Deze snuiter werd meteen 
gebombardeerd tot de etherse voorzitter 
van het op te richten lokale radiostation. 
Na veel vijven en vooral zessen met 
ambtenaren en wethouders leek het 
allemaal de goede kant op te gaan, er 
kwam zelfs een plekje in zicht om ‘keet te 
trappen’, al had dat nog wel wat voeten in 
aarde.

De bouwkeet werd opgetrokken, de 
handtekeningen werden bij een notaris 
vastgelegd in een geschrift en ziedaar, een 
nieuwe zender was geboren. 

Chris ontpopte zich als een echte Adam, 
al hield hij niet echt van appel, liever at 
hij Hete Chrissies van de dichtstbijzijnde 
poelier, die veel later zelfs koninklijk werd. 
De vlammen die daardoor ontbrandden 
werden altijd vakkundig geblust met 
gegiste druivensap. Chris woonde als het 
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ware in de bouwkeet, bijgestaan door 
zijn eigen kippen, ratten in de sloot en 
paarden van de buren. En ondertussen 
verzamelden hij en zijn radio-eega Anneke 
een bonte verzameling medewerkers om 
zich heen; poezenvrouwtje, Italiaan, de 
zingende slager, de warme bakker, meneer 
Speldeboer, Fatima de schoonmaakster, 
techneuten, leutende presentatoren, 
spelletjesliefhebbers en sportfanaten, om 
er maar eens een paar te noemen.

Toen alles was geschapen om radio te 
gaan maken moest er natuurlijk een naam 
bedacht worden. Dat kostte toch wel 
enkele hoofdbrekens en hersenkrakers. 
Het moest natuurlijk iets met Oostzaan 
zijn, maar welke kant denk je dan op? 

Bij de notabele notaris was vastgelegd 
dat de stichting Stichting Omroep 
Oostzaan zou gaan heten, maar zo noem 
je natuurlijk de lokale zender niet, veel 
te poe-ha-er-ig. Gezien de ligging van de 
keet moest er ook een postmogelijkheid 
komen, de postbode kwam immers niet 
helemaal op het radiopad. Het werd 
Postbus 9, 1510 AA Oostzaan. En daar ging 

warempel een lichtje branden in de grijze 
brij van de plaatsvervangende Adam, 
Chris. Het werd Radio 9. Want hoe prettig 
klonk dat op de zender; Radio 9, Postbus 9, 
1510 AA Oostzaan. 

En zo geschiedde. 
In de eerste dagen van oktober 1998 
schoot toenmalig burgemeester Moens 
Radio 9 de ether in en sindsdien zendt de 
zender 24 uur per dag uit, op enkele uren 
na, als bijvoorbeeld de antenne het begaf.
 
En zo zijn we bijna een kwart eeuw 
onderweg, sommige jaren waren 
Tropenjaren, andere jaren waren ijselijk en 
afgrijselijk, maar verreweg de meeste jaren 
waren toppie. 

Er zat in ieder geval in alle jaren muziek, 
zoals dat bij een leuke lokale zender hoort.

Jack Woestenberg – van Dalen
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  artiesten zingen internationaal.
  Natuurlijk ook instrumentale muziek.

15.00-16.00 Mystery tour 
  Een muzikale en informatieve rondleiding 
  door de archieven van Radio 9. 
   Van Rock, Blues, Pop tot Filmmuziek. 

16.00-17.00 De Gouden Greep 
  De mooiste muziek uit verleden en heden.
   Vaste items zijn o.a.: de plaat ‘Uit den 
  Ouden Doosch’, de Top 3 van zoveel jaar 
  geleden, oud Oostzaans nieuws en een 
  Hollands Trio.
   Samenstelling en presentatie: Dick de Boer.

17.00-19.00 Afslag A8 
  Informatief, interviews en natuurlijk ook 
  veel muziek.

19.00-20.00 Lekker Zuid-Amerikaans 
  Salsa, Cubaans, Tango en Zuid-Europa.  

20.00-21.00 Swinging Fifty’s 
  Dj Ronald, Dj Hans en Dj Nils swingen 
  van Boogie, Doo Wop, Lindyhop, 
  Rock & Roll tot Jazz. 
  Om 20.30 uur Het Elvis-moment en 
  20.45 uur de R&R agenda.
  Mail ons: 50s@radio9oostzaan.nl
  Rock & Roll muziek beluisteren zonder 
  onze DJ-ondersteuning?
  Elke avond van 23.00 tot 24.00 uur  🌝
   
21.00-23.00 Non stop Radio 9 
  De leukste muziek van alle tijden.

23.00-24.00 Swinging Fifty’s non stop 
  Pure Rock & Roll tot middernacht.
  
 Verzoeknummers?
 info@radio9oostzaan.nl

maandag

00.00-07.00 Vinyl FM
  Zoals we Vinyl kennen, hits van vroeger.

07.00-08.00 70's at 7
  Dick de Boer brengt u de gouden hits  
  uit de woelige 70'er jaren.

08.00-09.00 80's at 8
  Een uur lang muziek uit de jaren 80.
  Samenstelling: Dick de Boer.

09.00-12.00 *Daar is de Koffie*
        Informatief Magazine
  09.15  Politie-archief
 09.30 Radio 9 Weerbericht
 09.40 Quiz Raad Die Plaat
 09.45 Lokaal / Regionaal nieuwsoverzicht
 09.55 De Grap van Ap
 10.00  Landelijk nieuws
 10.05 De nieuwe Radio 9 Smaakmaker
 10.20 Quiz: Raad Die Plaat 
 10.30 Radio 9 Weerbericht
   10.35 Verslag Korfbal door Wim de Graaf
 10.50  Verslag voetbal Noord en omstreken
                  Verslaggever: Bert van Galen  
   11.00 Landelijk nieuws
    11.05  Verslag OSV van Daniel Veldhuis
    11.15 Verslag OFC van Marco Spinder
    11.30  Radio 9 weerbericht
    11.35  Verslag Volleybal van Hans Trampe
  Oostzaans en regionieuws, in de 
  mix met muziek.   
 Heeft u wat te melden, u bent welkom in onze studio. 
Koffie? 

12.00-14.00 Radio 9 NL 
  Nederlandstalig en instrumetaal 
  muziekprogramma. Alle stijlen, van
  Traditioneel tot Folk en Kleinkunst. 

14.00-15.00 Nederlands Product 
  Bij Radio 9 een begrip. Nederlandse 

mailto:50s%40radio9oostzaan.nl?subject=
mailto:info%40radio9oostzaan.nl?subject=
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00.00-07.00 Vinyl FM 
  Zoals we Vinyl kennen, hits van vroeger. 

07.00-08.00 70's at 7 
  Dick de Boer brengt u de gouden hits 
  uit de woelige 70'er jaren.

08.00-09.00 80's at 8 
  Een uur lang muziek uit de jaren 80. 
  Samenstelling: Dick de Boer.   

09.00-12.00 *Daar is de koffie!*   
          Informatief Magazine
 09.15 Politie-archief
 09.30  Radio 9 Weerbericht
 09.45  Rondje Oostzaan
 10.00  Landelijk nieuws 
 10.05  De nieuwe Radio 9 Smaakmaker
 10.15   Lokaal / Regionaal nieuwsoverzicht
 10.30   Radio 9 Weerbericht
 10.45  Lokaal nieuws
 11.00  Landelijk nieuws
 11.30  Radio 9 Weerbericht
 11.35  Theater Agenda 
  Tussendoor muziek van alle tijden 
  en terug in de tijd; elke week een 
  ander jaar en/of maand. 
 U bent welkom in onze studio. Koffie?

12.00-14.00 Radio 9 NL 
  Nederlandstalig en instrumentaal muziek- 
  programma. Alle stijlen, van Traditioneel 
  tot Folk en Kleinkunst.

14.00-15.00 Nederlands Product 
  Bij Radio 9 een begrip. Nederlandse 
  artiesten zingen internationaal.
  Natuurlijk ook instrumentale muziek.

15.00-16.00 Jazzenz 
  Hedwig van de Jagt en Ap Massink nemen u 
  mee in de breedste zin van Jazz.

dinsdag 16.00-17.00 O-zaans Accent
  Een programma-mix over alles wat er in
  Oostzaan leeft en beleefd wordt en werd.
  Uiteraard met tijdloze muziek.

17.00-19.00 Vroeger of Later 
  Dit is een co-productie i.s.m. 6FM Radio.
  Een programma met veel aandacht voor 
  de Kleinkunst, Nederpop, Cabaret en  
  gesprekken met theatermakers. 
  Presen tatie: Jos Moll en Mischa Spelt.

19.00-20.00 Arjen Ronner Unplugged 
  Elke 1ste en 3de dinsdag van de maand.
  Zijn muziek en presentatie klinkt toch  
  weer anders.
  Samenstelling en presentatie: Arjen Ronner.
  Overige dinsdagen: Non-stop 9

20.00-21.00 Wakkere Wereld 
  Cultuur, wetenswaardigheden, diepgang,
  humor en natuurlijk heerlijke muziek.
  Presentatie: Jaap Wakker. 
  Techniek: Ron van Veen. 

21.00-23.00 Disco R&B 1970-1990
  Terug in de tijd met Edwin Waagmeester.
      
23.00-24.00 Swinging Fifty’s non stop 
  Pure 50’s Rock & Roll tot middernacht. 

 Heeft u iets te melden? 
 Mail ons: info@radio9oostzaan.nl

mailto:info%40radio9oostzaan.nl?subject=
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00.00-07.00 Vinyl FM 
 Zoals we Vinyl kennen, hits van vroeger. 
 
07.00-08.00 70's at 7 
  Dick de Boer brengt u de gouden hits 
  uit de woelige 70'er jaren.

08.00-09.00 80's at 8 
  Een uur lang muziek uit de jaren 80. 
  Samenstelling: Dick de Boer.

09.00-12.00 *Daar is de koffie!*   
  Informatief Magazine
 09.15 Politie-archief 
 09.30 Radio 9 Weerbericht
 09.35 Doodleuk - Evelien Leguit 
  vertelt over haar belevenissen tijdens 
  haar voormalige werkzaamheden.
 09.45 Rondje Oostzaan
 10.00 Landelijk nieuws 
 10.05 De nieuwe Radio 9 Smaakmaker
 10.15 Lokaal / Regionaal nieuwsoverzicht
 10.30 Radio 9 Weerbericht
  10.35 Interviews
 10.45 Lokaal nieuws
 11.00 Landelijk nieuws
 11.15 Algemeen nieuws en informatie
 11.30 Radio 9 Weerbericht
 11.35 B&W gesprek. Afgewisseld met muziek.

12.00-14.00 Radio 9 NL  
 Nederlandstalig muziekprogramma.

Alle stijlen, van Traditioneel tot Folk en 
Kleinkunst. Samenstelling: Wim Vinju

14.00-15.00 Nederlands Product
 Bij Radio 9 een begrip. Nederlandse  
 artiesten zingen internationaal.
  Natuurlijk ook instrumentale muziek.

15.00-16.00 Vroeger of Later 
  Dit is een co-productie i.s.m. 6FM Radio. 
  Een programma met veel aandacht voor 

woensdag   de kleinkunst, Nederpop, cabaret en 
  gesprekken met theatermakers.
  Presentatie: Jos Moll en Mischa Spelt.

16.00-17.00 Wild West 
  Country & Western muziek vanaf de 
  Oostzaanse prairie. Rechtstreeks uit de 
  Radio 9 saloon.

17.00-18.00 Afslag A8 
  Informatief, interviews en veel muziek.

18.00-19.00 Kippenvel 
  Heerlijke luistermuziek terwijl u kokkerelt 
  of tafelt. Hartstochtelijke Samba’s, 
  akoestisch Folk, rustige R&B en ook prachtig 
  accordeon spel die u kippenvel bezorgen.

19.00-20.00 Skuurpapier 
  Ludiek informatief programma van Laura Posch 
  en Jan de Waal. 
  Met extra in het item ‘Politiek Gesproken’ 
  bij toerbeurt 2-wekelijks aandacht voor de 
  Oostzaanse politieke partijen, het 
  Waterschap en Provinciale Staten.
  's Zomers van 1 juni t/m 30 augustus is 
  Skuurpapier met vakantie; i.p.d. 
  19.00 - 20.00 Jazzenz
  Hedwig van de Jagt en Ap Massink nemen u 
  mee in de breedste zin van Jazz.

20.00-21.00 Studio Globe 
  Afrikaanse muziek van Oost naar West en 
  Noord tot Zuid. 
  Samenstelling en presentatie: Ruud Siebons.

21.00-22.00 Mooi in de avond 
  Programma van Jack Woestenberg – van Dalen. 
  Musical, Opera, Operette en Instrumentaal.

22.00-23.00 O-zaans Accent 
  Een programma-mix over alles wat er in 
  Oostzaan leeft en beleefd wordt en werd. 

23.00-24.00 Swinging Fifty’s non stop 
  Pure 50’s Rock & Roll tot middernacht.
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17.00-18.00 Lekker Zuid-Amerikaans 
 Salsa, Cubaans, Tango en wat Zuid-Europa.   

18.00-19.00 Swinging Fifty’s 
 Dj Ronald, Dj Hans en Dj Nils swingen van 
 Boogie, Doo Wop, Lindyhop, Rock & Roll 
 tot Jazz. 
 Om 18.30 uur Het Elvis-moment en 
 18.45 uur de R&R agenda. 
 Mail ons: 50s@radio9oostzaan.nl 

19.00-21.00 JongOpNegen
 Jongerenprogramma live; voor- en door 
 jongeren, en wat ouder. Flitsende muziek. 
 Verder wat jongeren bezighoudt, games, 
 films, en trends. Twee uur knotsgekke  
 radio die je niet wilt missen.
 Jongeren met Ideeën of lekker meedoen?
 Bel ons in de uitzending 075 – 77 100 33
 Facebook: Jong Op Negen.
 Presentatie:Tim, Sonja, Bram en Mike.

21.00-23.00 Non-stop 9 
 De leukste muziek van alle tijden.

23.00-24.00 Swinging Fifty’s non stop   
 Pure 50’s Rock & Roll tot middernacht.

Wilt u live een jubileum of verjaardag via 
Daar is de Koffie melden? 

Tijdens Daar is de Koffie van 9 uur tot 11.30 uur 
bent u altijd welkom in de studio, of belt u even 
075 - 77 100 33.  

donderdag

00.00-07.00 Vinyl FM
  Zoals we Vinyl kennen, hits van vroeger. 
 
07.00-08.00 70's at 7
  Dick de Boer brengt u de gouden hits uit de 
  woelige 70'er jaren.

08.00-09.00 80's at 8.
  Een uur lang muziek uit de jaren 80.
  Samenstelling: Dick de Boer.

09.00-12.00 *Daar is de Koffie*
  Informatief Magazine
 09.15  Politie-archief
 09.30 Radio 9 Weerbericht
 09.35  Lokale informatie en natuurlijk heerijke 
    muziek
 10.00 Landelijk nieuws 
 10.05 De nieuwe Radio 9 Smaakmaker
    Informatie Ruig Wild en Gevogelte 
    uit Oostzaan.
 10.15  Lokaal / Regionaal nieuwsoverzicht
 10.30 Radio 9 Weerbericht
 10.45  Rondje Oostzaan en de KunstGreep
 11.00 Landelijk nieuws
 11.05 Een Uur Cultuur 
 11.30  Radio 9 Weerbericht
 11.35 Brede lokale informatie over kunst 
    en cultuur. Muziek in diverse stijlen.

12.00-14.00 Radio 9 NL 
  Nederlandstalig en instrumetaal muziek- 
  programma. Alle stijlen, van Traditioneel 
  tot Folk en Kleinkunst.

14.00-15.00 Nederlands Product 
   Bij Radio 9 een begrip. Nederlandse 
   artiesten zingen internationaal.
   Natuurlijk ook instrumentale muziek.

15.00-17.00 Non stop 9 
   De leukste muziek van alle tijden.

mailto:50s%40radio9oostzaan.nl?subject=
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Cortina Transport
stevig, robuust, eigenwijs met

dubbele bovenbuis vanaf €   649,-
Helemaal compleet met apart leverbare manden in riet of metaal

Kerkstraat 192A · Oostzaan · 075 - 684 16 76
www.dralfietsen.nl

O O S T Z A A N
L A N D S M E E R

Tevens grote collectie E-bikes,
zowel nieuw als 2e hands!!!
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vrijdag

00.00-07.00 Vinyl FM
  Zoals we Vinyl kennen, hits van vroeger.

07.00-08.00 70's at 7 
 Dick de Boer brengt u de gouden hits uit 
 de woelige 70'er jaren.

08.00-09.00 80s at 8 
 Een uur lang muziek uit de jaren 80. 
 Samenstelling: Dick de Boer. 

09.00-12.00 *Daar is de koffie!* 
 Informatief Magazine
 09.15  Politie-archief
 09.30  Radio 9 Weerbericht
 09.35   Senioren Half Uur, met Jaap Westerneng, 
  met één of meer (Oostzaanse) 
  onderwerpen. Tussendoor muziek.   
  10.00 Landelijk nieuws 
  10.05  De nieuwe Radio 9 Smaakmaker  
 10.10  Gevarieerde momenten en informatie
 10.30 Radio 9 Weerbericht
 10.35 Om de week:
  * Dirk’s Platenhoek: Bands die in de
   60-er en 70-er jaren optraden in en
   buiten Oostzaan.
  Techniek en presentatie: Dirk Taams
  * Onderwerpen uit Oostzaan, over 
  en met Oostzaanse organisaties.
 11.00 Landelijk nieuws
 11.05  Het Verhaal van de Waal
  Jan de Waal met een verhaal/onderwerp 
  uit het Oostzaanse.
    11.20  Ouwe Koeien
  Jan de Waal en Jaap Westerneng trekken 
  een ouwe koei uit de sloot n.a.v. 
  onderwerpen uit Het Verhaal van de 
  Waal.
 11.30 Weerbericht 
 11.35  Oud Goud & Jong Goed
  In Oud Goud & Jong Goed gaan we 
  wekelijks dieper in op onderwerpen/ 
  uitdagingen waar (jong) senioren 

  (van 50-100 jaar) en (volwassen)   
  junioren (van 0-49 jaar) mee te maken 
  hebben.
  
12.00-14.00 Radio 9 NL 
 Nederlandstalig en instrumentaal muziek- 
 programma. Alle stijlen, Op vrijdag 50-er 
 en 60-er jaren en Bigband. En… lekkere 
 bekende meezingers

14.00-15.00 Nederlands Product 
  Bij Radio 9 een begrip. Nederlandse 
  artiesten zingen internationaal.
  Natuurlijk ook instrumentale muziek.

15.00-17.00 Thema-mix 
  Muziek-mix rond een bepaald thema.
  Samenstelling en presentatie: Wim de Boer.
 
17.00-19.00 Dit is wat de week was 
  Een terugblik op de afgelopen week. 
   Of interviews. 

19.00-20.00 Disco en R&B 
  Terug in de tijd met Edwin Waagmeester.
  Lekker Vinyl. 

20.00-21.00 M&M 
  Marcel Smit & Marcel Halsema met o.a. 
  9-over-9, een Rondje Europa, de 
  verjaardagskalender.
  En muziek: Eerstekeers.

21.00-22.00 M&M 
  Een greep uit het verleden, met telkens 
  één speciale maand in het voetlicht met 
  Muziek en Nieuwsfeiten.
  Fris en creatief naar de nacht.

22.00-23.00 Disco en R&B 
  Terug in de tijd met Edwin Waagmeester.
   Lekker Vinyl.

23.00-24.00 Swinging Fifty’s non stop 
 50’s Rock & Roll tot middernacht.
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 Met van 15.00-16.00 
 Het geheim van Larissa
 Geheime muziek keuze van Musicals tot ..? 
 Presentatie: Larissa de Roo.
 Techniek: Hans Trampe.
  Met van 16.00-17.00 
 Theater ontmoetingen
 Hans Trampe haakt in: Diverse artiesten,
  groepen en muziekstijlen. 

17.00-19.00 Woodstock-Rock 
  Een Rock-variatie van wilde gitaarsolo’s 
  tot ballads. Vele bekende krakers en minder 
  bekende hits. 
 Een programma van Nils Römer en
 Ronald Delsman.

19.00-20.00 Rock On met Bas…. 
 De wat stevigere Rock, voor de echte  
 liefhebbers.
 Presentatie: Bas Vink, Techniek: Kees Sap.

20.00-21.00 De Voorbereiding 
 Met een stroom aan nieuwe en oudere 
 hits.

21.00-23.00 Dance Zezzion 
 Edwin Waagmeester presenteert Dance uit 
 het heden en verleden.

23.00-24.00 Swinging Fifty’s non stop 
 Pure 50’s Rock & Roll tot middernacht. 
 
Heeft u wat te melden, schroom niet...  
U bent hartelijk welkom in onze studio. 

00.00-07.00 Vinyl FM
  Zoals we Vinyl kennen, hits van vroeger.

07.00-08.00 70's at 7 
 Dick de Boer brengt u de gouden hits uit de 
 woelige 70'er jaren.

08.00-09.00 80s at 8 
 Een uur lang muziek uit de jaren 80. 
 Samenstelling: Dick de Boer. 

09.00-10.00 Vinyl FM 
 De beste Gouwe Ouwen.
   
10.00-12.00 Pietsiecato 
 Gevarieerd muziekprogramma,  
 Samengesteld en gepresenteerd door 
 Piet Knollema.

12.00-13.00 Kleinkunstparade 
 Nederlandstalig en instrumentaal muziek- 
 programma. Van Folk tot Kleinkunst.

13.00-14.00 Tom’s Hollands Glorie 
 Gepresenteerd door Tom Vork - Hollands 
 even anders.
 Techniek: Dirk Snel.

14.00-17.00 Zaterdagmiddag Sport op 9
 De Sportredactie doet live verslag van de 
 wedstrijd van OFC, met Jaap de Vries en 
 Marco Spinder van OFC.
 Presentatie en techniek: Hans Trampe.
 Zie ook... 
 de homepage van Radio 9 website.
 
 ’s Zomers genieten de Oostzaanse sporters van
 de vakantie, dus geen sportverslagen, maar 
 wel andere berichten en muziek.
 

zaterdag

http://www.radio9oostzaan.nl
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zondag

00.00-07.00 Vinyl FM 
  Zoals we Vinyl kennen, hits van vroeger.

07.00-08.00 70's at 7
  Dick de Boer brengt u de gouden hits uit de 
  woelige 70'er jaren.

08.00-09.00 80's at 8 
  Een uur lang muziek uit de jaren 80. 
  Samenstelling: Dick de Boer.  

09.00- 10.00 Kerkdienst 
  Verzorgd door de Protestantse 
  Gemeente Oostzaan.

10.00-11.00 Nasoezen 
  Nasoezen op de zondagmorgen met Piet. 
  Samenstelling en presentatie: Piet Knollema.

11.00-12.00 Mooi
  (van juni t/m augustus Zomers Mooi) 
  Programma van Jack Woestenberg-van Dalen.
  Musical, Opera, Operette, en Instrumentaal. 

12.00-14.00 Radio 9 NL 
  Live vanuit de studio: Wim Vinju, met de 
  nieuwste Nederlandstalige muziek en 
  aandacht voor het oudere Nederlandstalige 
  repertoire. Met regelmaat interviews.

14.00-15.00 Skuurpapier 
 Ludiek informatief programma van Laura Posch 
 en Jan de Waal. Met als extra in het item 
 ‘Politiek Gesproken’ bij toerbeurt 
 2-wekelijks aandacht voor de Oostzaanse 
 politieke partijen, het Waterschap en 
 Provinciale Staten.
 ’s Zomers van 1 juni t/m 30 augustus is
 Skuurpapier met vakantie; i.p.v. 
 14.00-15.00 Nederlands Product
 Bij Radio 9 een begrip. Nederlandse 
 artiesten zingen internationaal.
  Natuurlijk ook instrumentale muziek. 

15.00-16.00 Lampedusa Blues 
 Henk Tummers leidt u rond in de muziek 
 wereld uit allerlei culturen.

16.00-17.00 Wakkere Wereld 
  Cultuur, wetenswaardigheden, diepgang, 
  humor en natuurlijk heerlijke muziek.
  Presentatie: Jaap Wakker. 
  Techniek: Ron van Veen. 

17.00-18.00 Haal het Doek maar op
  Non-stop Cabaretprogramma.
  Samenstelling: Laura Posch en Nils Römer 
        
18.00-19.00 Zondagtheater on tour
  Hans en Nils nemen u me door het theater,
  van modern tot musical.
  Heeft u muziekwensen?
  contact@radio9oostzaan.nl

19.00-20.00 Kippenvel
  Heerlijke luistermuziek terwijl u kokkerelt of 
  tafelt. Hartstochtelijke Samba’s, akoestisch 
  Folk, rustige R&B en ook prachtig accordeon-  
  spel die u kippenvel kunnen bezorgen.

20.00-21.00 Studio Globe
  Afrikaanse muziek van Oost naar West
  en Noord naar Zuid.
  Samenstelling en presentatie: Ruud Siebons.

21.00-22.00 Klassiek op 9
  Een uur klassieke muziek op 9.

22.00-23.00 Het Witte Kerkje
  Kerkdienst vanuit ‘Het Witte Kerkje’ in
  Oostzaan.

23.00-24.00 Non-stop op 9
  De leukste muziek.

mailto:contact%40radio9oostzaan.nl?subject=
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Het Wapen van Oostzaan
Voor  lunch, borrel en diner.

Geopend van woensdag t/m 
zaterdag van 12.00 - 23.00 uur

Kerkbuurt 14, Oostzaan
tel: 075 - 684 41 09

  
*) 'Daar is de koffie!’(*

 
Presentatie, techniek en redactie:

Hans Admiraal, Karin Bakker,
Dick de Boer, Wim de Boer,
Rob IJlstra, Adrie Klaver,
Ap Massink, Milou Mulder,
Laura Posch, Nils Römer,
Karel Roverts, Jan de Waal,
Dirk Taams, Edwin Waagmeester,
Jaap Westerneng.

(Medewerkers variëren per
uitzending/weekdag.)

Natuurlijk altijd ruimte voor interviews, 
live in de studio of via de telefoon
Studio Radio 9 075 - 77 100 33.

  info@radio9oostzaan.nl  
 In de ether 106.4 FM of,
 www.radio9oostzaan.nl/stream

Luister ook eens in de nachtelijke uren naar 
onze herhalingen. We zien graag uw reactie 
en/of bericht tegemoet.
Radio 9 heeft zich tot doel gesteld om alle 
richtingen  van onze samenleving te kunnen 
belichten door middel van onze uitzendingen.

De bekende Haarvaten:
Niet alleen muziek, maar Radio 9 opent ook 
graag de   deuren voor doelgroepen in alle 
richtingen, interviews, activiteiten, ouderen, 
jongeren, nationaliteiten, starters, lokale 
bedrijven, studenten… 

Kortom, iedereen binnen onze samenleving!

mailto:info%40radio9oostzaan.nl?subject=
http://www.radio9oostzaan.nl/stream
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Preeker
Autoschade

Zuideinde 124a, 1511 GJ Oostzaan  |  075 - 684 4616 / 06-201 112 41
preekerautoschade@gmail.com

CARTEAM
AUTOBEDRIJF TON DE WIT
Skoon1511 MV Oostzaan 
T(075)684 13 71 E info@autobedrijftondewit.nl
www.autobedrijftondewit.nl

Ilona Rozendaal & Linda Kooij
Dr. Snijderstraat 2b, 1511 VJ Oostzaan

Telefoon 075 684 01 72

Nikita’s Groente & Fruit
Voor kwaliteitsgroente en fruit, komt u altijd bij Nikita’s uit 

Zuideinde 7 1511 GA Oostzaan
www.nikitasgroentefruit.nl | 06 292 826 53

Openingstijden
woensdag-donderdag-vrijdag: 09:00 - 17:00 uur

zaterdag: 09:00 - 14:00 uur

Dagelijks groente en fruit, kantoorfruit, fruitmanden, horeca leveringen
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 Jan &
 Milou

“Wie wil de dorpsjournalist zijn van 
                  Radio 9 Oostzaan?”

“Heb je dan nieuwe plannen voor de Radio 9?”
“Plannen? Eigenlijk heb ik twee wensen…
Mijn ene grote wens is dat een dorpsjournalist op stap gaat met onze opname-
apparatuur, de mensen interviewt in de Oostzaanse winkels, bedrijven, verenigingen 
en stichtingen. Eén die ook een prettig gesprek voert met bekende en minder 
bekende Oostzaners. Het probleem is dat we een tekort aan vrijwilligers hebben. 
Mensen konden voorheen vervroegd met pensioen gaan. Die tijd is voorbij,
tegenwoordig moeten ze doorwerken tot hun 67ste. Maar echt, het is leuk werk. Je 
kan zelf plannen wanneer je gaat, ‘s morgens of in de middag.”
“Mijn andere grote wens is om Radio 9 Oostzaan voor iedereen makkelijk 
toegankelijk te maken. Dat kan door de studio’s op de begane grond te vestigen in de 
KunstGreep. Fantastisch zou dat zijn! Je bereikt ermee dat luisteraars van Radio 9 en 
iedereen die wil, de studio even kan binnenwippen en hot nieuws brengt vanuit het 
hart van Oostzaan.”

“Wat is het struikelblok om dat waar te maken?”
“De studio in de Begoniastraat komt dan leeg te staan. Dat kan een struikelblok zijn 
voor de gemeente, maar volgens mij heb je die zo verhuurd als kantoorruimte. Het 
is al geweldig dat onze antenne goed geborgd op het dak staat van de KunstGreep, 
maar als dit lukt dan zitten we echt gebeiteld in de haarvaten van Oostzaan.”

“Blijft Radio 9 bestaan als we (Oostzaan) gaan/moeten fuseren met bijvoorbeeld Zaanstad?”
“Ik heb in ons voortbestaan alle vertrouwen. Of, de overheid gaat gekke besluiten 
nemen, dat er maar een (1) regionale omroep mogelijk is. Voorlopig ontvangen we 
subsidie van de gemeente Oostzaan.”

“Je bent al voorzitter vanaf januari 2012, denk je dat je de hamer gaat overdragen?”
“Voorlopig niet. We hebben een fijn, hardwerkend bestuur. Mijn taak als voorzitter 
is om over de berg heen te kijken. En daarmee bedoel ik, kijken naar de toekomst van 
Radio 9. Dus: op naar de volgende 25 jaar Radio 9 Oostzaan.”

Milou Mulder

Jan Ruig en Milou Mulder spreken over de toekomst van Radio 9...



17

Radio 9 Oostzaan is er voor u…

• Tijdens de afgelopen Corona-periode 
zijn wij er gelukkig toch in geslaagd 
om onze luisteraars 24 uur per dag/ 
7 dagen per week van het laatste 
lokale- en regionale nieuws en 
natuurlijk lekkere muziek te voorzien, 
ondanks dat ook een flink aantal van 
de Radio 9 medewerkers geveld werd 
door Covid-19.

• Weet u dat Radio 9, samen met RTV 
Noord-Holland, ook functioneert 
als een zgn. calamiteitenzender voor 
Oostzaan en omgeving en wij u dus 
ook in tijden van nood/calamiteiten 
zoveel mogelijk zullen proberen te 
voorzien van het laatste nieuws. 
Bij Radio 9 hanteren we namelijk 
immer het gezegde “we zitten in de 
haarvaten van het dorp en we zijn er 
voor u, de luisteraar…”

• Voor elk radiostation is de PBO (de 
Programmaraad) een belangrijk 
onderdeel.

• Dankzij de inzet van een aantal 
vrijwilligers vanuit Oostzaan is ook 

onze PBO weer ‘op sterkte’ en daar 
zijn we heel blij mee. 

• Uiteraard hebben onze Radio 9 
vrijwilligers in de afgelopen periode 
niet stilgezeten en waar mogelijk 
de luisteraars zoveel mogelijk 
geïnformeerd over al het specifieke 
dat er speelde binnen Oostzaan en 
omstreken. Een goed voorbeeld 
hiervan was de samenwerking 
met aannemer KWS, waardoor 
het mogelijk was om u wekelijks te 
voorzien van up-tot-date informatie 
rond het reilen en zeilen van het 
project Kerkstraat. Mede dankzij onze 
Radio 9 vrijwilligers heeft ons station 
zich een duidelijke plek in Oostzaan 
en omgeving veroverd. 

• Onze collega Sjef Otten heeft onze 
Radio 9 website met veel creativiteit 
en inzicht een nieuw aantrekkelijk- en 
functioneel Radio 9 uiterlijk gegeven – 
volledig gericht op de toekomst en de 
rol van Radio 9 binnen Oostzaan en 
naaste omgeving.

Met trots presenteert Radio 9 weer een nieuwe Jaarprogrammering als 
onderdeel van ons bekende Radio 9 Magazine; uitgave 2022 – 2023 dit keer.

 Jan & Nils
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• Zoals bij heel veel verenigingen en 
organisaties, blijven ook wij steeds op 
zoek naar enthousiaste vrijwilligers 
die het aandurven om Radio 9 te 
komen versterken.

• Belangrijke klussen hierbij zijn o.a. het 
verzamelen van de nieuwsberichten 
uit Oostzaan en omgeving, m.a.w. 
vrijwilligers dus die ons kunnen/willen 
voorzien van redactieberichten.

• Maar uiteraard zijn ook vrijwilligers die 
ons op een andere wijze of ander vlak 
willen komen versterken van harte 
welkom. 

• Recent konden we studio 1 voorzien 
van nieuwe apparatuur, waaronder 
nieuwe mengpanelen, en een 
nieuwe werktafel. Zowel de nieuwe 
apparatuur als de nieuwe werktafel 
bevallen uitstekend en met name 
door de nieuwe werktafel hebben we 
zeker tijdens de Coronatijd voldoende 
veilige afstand tussen de medewerkers 
en gasten onderling kunnen creëren.

Ziggo stopte medio oktober 2021 met 
doorgifte van ons Radio 9 signaal via de 
kabel - niet alleen Radio 9 werd hierdoor 
getroffen, maar ook andere lokale 
radiostations ‘waren de klos’.
Omdat we door het verlies van ons 
kabelsignaal onze zender (en antenne) 
in- en op de Lisweg-flat niet meer 
konden aansturen, dienden we op korte 
termijn een vervangende oplossing te 
bewerkstelligen. En deze oplossing kwam 
er in de vorm van de verplaatsing van onze 
zender en antenne naar de KunstGreep in 
Oostzaan.

Bij Radio 9 koesterden we reeds lang de 
wens om onze antenne en zender een 
centrale plek in Oostzaan te kunnen 
geven en met de welwillende steun 
van de gemeente 
Oostzaan hebben 
we dat dus nu voor 
elkaar gekregen. De 
antenne staat nu 
op het dak van het 
gemeentehuis en de 
zender heeft er ook 
een eigen ruimte in 
gekregen.
Onze uitzendingen 
via de Ziggo-kabel 
zijn weliswaar gesneuveld, maar via de live 
stream op onze website
(www.radio9oostzaan.nl) en natuurlijk via 
het vertrouwde ethersignaal zijn we op de 
106.4 FM als vanouds op eenvoudige wijze 
prima te ontvangen. 

Enne… weet u nog, die ouderwetse 
FM antenne door middel van een 
koperdraad…
Welnu, deze kunt u eenvoudig nabouwen 
via een oude (Ziggo) coaxkabel. 
En mocht u dit niet lukken, neem dan even 
contact op met Nils Römer of Laura Posch 
van Radio 9 en dan komen onze technici u 
graag even helpen.

Toekomstmuziek is nog een aanvulling 
om uit te zenden via het nieuwe medium 
DAB+, maar ook dit hopen we binnen 
afzienbare te mogen oppakken. Hierbij zijn 
we echter afhankelijk van de (regionale-) 
overheid…

Radio 9 Oostzaan is er voor u…

http://www.radio9oostzaan.nl
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Een aantal organisaties en verenigingen van binnen- en direct buiten Oostzaan hebben 
Radio 9 reeds gevonden en maken via ons station hun informatie en evenementen 
kenbaar via de ether. Denk hierbij bijvoorbeeld aan BeterBuren, Ouderenzorg, Jong 
Oostzaan, Local Hero’s, Sociaal Plein en Sociaal Domein, Grote Kerk enz.. Maar 
er is altijd ruimte voor méér en onze wens is dan ook om nog meer organisaties en 
verenigingen op deze wijze te betrekken bij Radio 9.

Want daarvoor is (lokale) radio bedoeld 
– niet alleen voor het uitzenden van 
lekkere muziek, maar zeker ook voor het 
verstrekken van informatie op allerlei 
gronden aan de luisteraars. Uiteraard 
kunnen ook de Oostzaanse bedrijven 
(toch eigenlijk één van de belangrijke 
pijlers van het dorp) hun verhaal bij Radio 
9 kwijt. 
En uiteraard kunnen zij op hun beurt 
ONS weer ondersteunen door middel 
van bijvoorbeeld sponsoring en/of hun 
reclameboodschappen via onze zender.

De afgelopen periode en natuurlijk ook komend jaar vond en vindt u Radio 9 weer op 
allerlei live evenementen, zoals bijvoorbeeld:
de bekende en spannende Wielerronde van Oostzaan (1ste zondag van augustus).
11 september - Super September Zondag. 
18 september - Oostzaan ontmoet Oostzaan (vrijwilligersorganisaties op deze zondag 
actief in het centrum van Oostzaan): een feestelijke en informatieve bijeenkomst.
2 oktober Muziek in de kerk(en); dit keer in de Grote Kerk.

Contact opnemen met Radio 9 is heel eenvoudig:
Via de email: info@radio9oostzaan.nl  |  Via de telefoon: 075 - 77 100 33.
Of kom doordeweeks tussen 09.00 – 12.00 uur anders gewoon eens gezellig langs in 
onze studio aan de Begoniastraat 8 (1e verdieping). 
Indien nodig, staat de lift voor u klaar en uiteraard is ‘de koffie bruin’.

Want Radio 9 is er voor u – en dat al bijna 25 jaar…!!!

Jan Ruig (Voorzitter)          Nils Römer (Hoofdredacteur)

Radio 9 Oostzaan is er voor u…

mailto:info%40radio9oostzaan.nl?subject=
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Begonnen ben ik ooit op de windmolen Skoon - en daar stond ik toen heel gewoon,
boven op de windmolen en keek uit over Kolkbuurt en weidegebied…

Maar helaas, toen kwam er een gigantische onweersklap,
en tja, de windmolen – die trok dit niet.

Gevolg - de windmolen moest gesloopt; wat een verdriet…
Maar ikke dan? – mijn plekkie ging zo ook teniet! 

Wat toen dan?; goeie raad was duur… Maar kijk, Oostzaners onder elkaar hè,
dan ervaar je toch weer het voordeel van het dorp en van een ‘goeie buur’.

Ik mocht verhuizen naar de Noord, kwam op de ‘toren’ van Rep & Roozendaal…
Met z’n allen werd de klus geklaard en voor mij was dit het ‘helemaal’!

Op zo‘n 25 meter hoogte stond ik en in de verre omtrek werd mijn geluid gehoord…
En heel wat jaartjes deed ik mijn werk - bijna ongestoord…

Maar ja, toen kwam mijn volgende verplaatsing in zicht,
Want noodgedwongen moest Rep & Roozendaal verhuizen…

En weer werd ik van mijn plekkie gelicht!

1998

2001

Belevenissen van de Radio 9 Antenne 
         door de jaren heen…
Sinds de oprichting van Radio 9 en het ‘in de lucht gaan’ van de zender 
heeft de antenne onderhand een complete rondreis door het dorp 
gemaakt. Van zuid naar noord en van de ‘nieuwe buurt’ naar het centrum. 
Onderstaand wat fragmenten uit het eigen dagboek van onze antenne…
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Dit keer bracht woningbouwvereniging WOV de uitkomst,
ik mocht verkassen naar hun Lisweg-flat…

Naast de liftschacht kreeg ik mijn nieuwe plekkie,
en kwam als het ware in een opgemaakt bed!

Mijn nieuwe stekkie voelde prima…
En weer straalde ik frank en vrij, 

mijn signalen rondom de ether in – 
maakte zo mijn Radio 9 fans super blij.

Maar de volgende problemen kwamen al…
want UPC werd ZIGGO en die hielden niet van mij!

Want met ZIGGO kwamen modernere tijden - bijna alles moest zo nodig super digitaal,
voor Radio 9 betekende dit echter EINDE VAN HET KABELSIGNAAL !!!

En weer moest ik verhuizen, want mijn aansturing via de ZIGGO glasvezelkabel
die verviel…

Dus weer een nieuwe huisvesting zoeken; Oh jongens, wat een gepiel…

Na overleg met de gemeente, kwam gelukkig de oplossing uit de bus…
Ik mocht verhuizen naar het Gemeentehuis; vlak bij de studio dus…

Het dak van de KunstGreep, dat is nu mijn nieuwe huis…
En daarom slaak ik een zucht van verlichting – 

Pfffff – EINDELIJK THUIS !!!

Laura Posch

2006

2021
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WWW.KRISTALUST.NL
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Tel: 06-244 333 06 / 06-194 087 94
e-mail: info@123partytent.nl  www.123partytent.nl

Party Service Oostzaan, voor al uw overdekte feesten

Radio 9 Oostzaan blijft steeds bij de tijd en zit overal bovenop.
En dat niet alleen op het laatste nieuws en lokale- en regionale nieuwtjes,

maar zeker ook op de laatste muzikale hits.
Wij wensen jullie als vanouds veel luisterplezier met de programma's

van Radio 9 Oostzaan.
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 Jan
 de Waal

Het was het jaar 2002. We hadden met 
z’n allen de 20ste eeuw al twee jaar achter 
ons gelaten en begonnen toen aan de 
21ste eeuw. Dat had waarschijnlijk in de 
Gemeenteraad van Oostzaan geleid tot 
het opborrelen van enkele plannen om 
het Oostzaanse centrum fundamenteel te 
moderniseren. Waarschijnlijk ook omdat je 
de eeuw achter je had gelaten waarin twee 
wereldoorlogen hadden plaatsgevonden. 
En dat was niet niks…

Kijkend naar de nieuwe tijd kwamen de 
volgende plannen naar voren: 
• De ouwe winkel van Albert Heijn 

waar lang tevoren de persoon 
Albert Heijn was begonnen met een 
kruidenierswinkel, moest verdwijnen.

• De Kerkbuurtschool moest tegen 
de vlakte en de paar woningen die 
er nog stonden moesten ook maar 
afgebroken worden.

En waarom leefden die gedachten? 
De ideeën die er leefden binnen B&W 
waren om het Oostzaanse centrum 
volledig te moderniseren en eigentijds 
te maken. En die ideeën waren zonder 
grote tegenwerking in de Gemeenteraad 
aanvaard. Het meer dan 200 jaar oude 
kerkgebouw fungeerde als de kern van de 
Oostzaanse identiteit en dat mocht dan 
ook blijven staan.

Nou hadden de omwonenden van de 
Kerkbuurtschool grote bezwaren tegen 
de afbraak. Op 7 mei 2002 kregen de 
buurtbewoners de plannen onder ogen 
in een bijeenkomst waar de toenmalige 
wethouder Jaap van Splunter samen met 
het bureau Bugel/Hajema uitleg gaven 
over de plannen…

Het ging om het gebied tussen de 
Kerkbuurt, de Kerkstraat en de 
Burgemeestersbuurt. In een eerder plan 
was al eens te zien dat daar ongeveer 
20 huizen waren gepland. Maar omdat 
dat toen ongeveer 450.000 euro ging 
kosten (in guldens was dat toen 1 miljoen) 
en bovendien een dreigend tekort aan 
parkeerplaatsen zou creëren, werden die 
plannen toen drastisch veranderd.

Langs de straten werden huizen met twee 
woonlagen met een kap gepland waar ook 
enkele kleinschalige winkeltjes geplaatst 
konden worden. In het middengebied 
waar zich de Kerkbuurtschool en het 
schoolplein bevonden, zou een groot 
gebouw komen met maar liefst drie 
woonlagen. De hoogte van het geplande 
gebouw zou dan vele meters hoger 
worden dan de Kerkbuurtschool.
Onder het complex zou een parkeergarage 
komen waar ongeveer negentig auto’s 
geplaatst konden worden.

Om ook de meningen van bijbehorende 
buurtbewoners te kennen werd er op 

Oostzaan verandert…



25

7 mei van dat jaar een bijeenkomst 
georganiseerd waar de plannen werden 
uiteengezet door de toenmalige 
wethouder Jaap van Splunter. Meerdere 
buurtbewoners waren hierbij aanwezig 
maar die konden geen enthousiasme 
opbrengen voor die plannen. Ze vonden 
het appartementencomplex veel te hoog 
voor zo’n dorp als Oostzaan.

En de opmerkingen waren niet van de 
lucht: 
• Waarom geen betaalbare 

huurwoningen of sociale 
koopwoningen?

• Waarom niet wat speelruimte en 
parkeerruimte? 

• Waarom zo’n dure en grootscheepse 
ondergrondse parkeerruimte?

Bovendien was de opvatting dat het 
parkeerprobleem toch niet opgelost zou 
worden want plaatselijk verkeer nam toe 
en er verdwenen in het dorp al heel wat 
parkeerplekken.

Ook het idee dat de ingang van de 
parkeergarage in de Burgemeester 
Swartstraat was gepland vond geen bijval. 
Dat kostte ook weer twee bestaande 
parkeerplaatsen en het zou wel veel te 

druk worden met het in- en uitrijden in die 
toch wat smalle straat.

Hoe Jaap van Splunter zich ook inspande 
om alles uit te leggen, de mening van 
de aanwezige buurtbewoners en de 
gevoelens omtrent de plannen van de 
gemeente waren nou niet zo positief.

En zo gaat de tijd voort - en de afbraak en 
nieuwbouw in het centrum vonden plaats.
Veel veranderde; de oude winkel 
van Albert Heijn verdween, de 
Kerkbuurtschool ging tegen de vlakte 
en er verrees een groot winkelpand met 
woningen daar boven op…

Het Oostzaanse centrum van vandaag de 
dag is niet meer het centrum van het begin 
van deze eeuw.

Behalve de Grote Kerk…
Het inmiddels 262 jaar oude gebouw kijkt 
nog steeds toe, en zal dit blijven doen…

Jan de Waal
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Bijna 25 jaar geleden stond de studio 
afgeladen met LP’s, cassettebandjes, 
MD’s en CD’s; het waren de ingrediënten 
voor de dagelijkse uitzendingen. Vooral 
studiobaas Chris gebruikte veel vinyl met 
hoorbare krassen en vuil op de naald. Het 
was radiomaken pur sang; niets uit digitale 
apparaten, al stond er wel een enorm oude 
computer.

Door de rare afwisseling van temperaturen 
in de ‘bouwkeet’ (troetelnaampje van onze 
toenmalige studio) had de apparatuur 
vaak ernstig te lijden. Zomers was het 

‘bloedje-heet’ in de keet, ’s winters kon 
het er erbarmelijk koud zijn. Zo koud 
dat het water in de waterkoker én in het 
toilet bevroor. Een oliekachel was dan 
de remedie. Het gekke ding zorgde voor 
heerlijke warmte, maar ojee als hij uit ging. 
De stank van petrolie was werkelijk niet te 
harden.

In die tijd draaide de studio volop. 
’s Morgens van 9.00 uur tot 12.00 uur 
live uitzending van maandag tot en met 
vrijdag. ’s Middags hetzelfde van 17.00 
uur tot 19.00 uur. En tussendoor heel veel 

Geluiden, klanken, tonen en melodieën

GELUIDEN, 
KLANKEN, TONEN 
EN MELODIEËN
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live uitzendingen over- en met de meest 
uiteenlopende mensen en onderwerpen. 
Vanaf de vrijdagmiddag werd de studio 
bezet door heel veel vrijwilligers en dat 
duurde tot laat in de zondagavond.
Dat begon op vrijdagmiddag met 
‘RaRaRadio’. En er werd in die dagen 
fanatiek ingebeld. Dat kwam mede 
door de bijdrage van Gerbrand. In die 
drie uurtjes kwam ook ‘Raad waar ik sta 
voorbij’. Chris en Gerbrand stapten dan 
in de auto en reden naar een plaats in 
Oostzaan, waar meestal een bekende 
Oostzaner aan het woord kwam. Net 
zo’n fenomeen was ‘de Groene Herberg’. 
Menig Oostzaner zal de fiets hebben 
gepakt om even langs te wippen in ’t 
Twiske. Niemand heeft de herberg echter 
gevonden, doodeenvoudig omdat de hele 
herberg niet bestond. Maar een feest 
hebben we daar gevierd met de taxi van 
Willem, Marco de Warme Bakker, Jan 
van den Broek met de Jukebox, Fatima, 
Anneke, Sinterklaas en menig loslopend 
individu dat luister bij kwam zetten.

‘Haal het Doek maar op’, ‘Send in the 
Clowns’, ‘Oostzaans Erfgoed’, ‘Jan Voet 
met zijn Sterrenwacht’, ‘De Italiaanse 
Keuken’ én ‘Poezenverhalen’. Het zijn 
zomaar wat programma’s die enorm goed 
werden beluisterd. En ook de jeugd op 
zaterdagavond kreeg ruimschoots de 

ruimte. Net als de kerk op zondagmorgen. 
En zo werd Radio 9 een waar fenomeen in 
het Oostzaanse. 

Ook de politiek wist de zender te vinden 
en toen de KunstGreep werd geopend 
is er vaak live uitgezonden over diverse 
onderwerpen.

Ook live was ‘de Dam-Damloop’, die 
in de Meyn-tent werd opgenomen en 
uitgezonden. Ook live kwam Cees Groos 
op de zender met zijn orgel, het was altijd 
een extra feestje. 

Dat feestje wordt nog steeds gevierd, 
maar alles gaat tegenwoordig digitaal. Wel 
zo makkelijk, maar ook kwetsbaar. 
Radio 9, al bijna 25 jaar vier-en-twintig uur 
per dag, 365 dagen per jaar in de lucht. 
Daar mag best even een klein applausje 
voor klinken.
Uitgebreid vieren doen we het in de 
tweede helft van 2023. 
En in de tussentijd gaan we voort in de 
vaart der volkeren…

Jack Woestenberg – van Dalen

Jan Voet met zijn Sterrenwacht
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Zuideinde 119 A 1511 GC - Oostzaan
075 - 684 0151
www.dirkvoet.nl
info@dirkvoet.nl

Draaierweg 2
1032 KS Amsterdam - Noord

020 - 632 02 02
info@vanvlotencar.nl

www.vanvlotencar.nl 

Verkoop & Servicepunt
voor Amsterdam

Landsmeer & Oostzaan

VAN VLOTEN CAR
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Pieter Ghijsenlaan 19A 
1506 PW Zaandam
Tel: 075 - 684 1993

www.haakerdaas.nl / info@haakerdaas.nl

POELIER RUIG
ZUIDEINDE 235
1511 GE OOSTZAAN

Het adres voor 
Wild en gevogelte

Openingstijden:
Maandag: 12:00 - 18:00 u
Dinsdag:  09:00 - 18:00 u
Woensdag: 09:00 - 18:00 u
Donderdag:  09:00 - 18:00 u
Vrijdag:  09:00 - 18:00 u
Zaterdag:  09:00 - 17:00 u
Zondag: GESLOTEN

Poelier Ruig

075-6847333
info@winkelruig.nl



In het hiernaast staande letterblok staan een aantal van onze sponsors opgenomen. 
De woorden staan van links naar rechts, van boven naar beneden, diagonaal of het 
omgekeerde hiervan. Onder het diagram vindt u de namen die in het letterblok zijn 
geplaatst. Streep de gevonden woorden door, de overgebleven letters vormen een zin, 
dit is de oplossing.

Stuur uw oplossing vóór 2 oktober a.s. in een gefrankeerde envelop naar:
• Radio 9, Begoniastraat 8, 1511 ER Oostzaan,
• Óf mail naar: dick@radio9oostzaan.nl
Vermeld s.v.p. uw naam, adres, telefoonnummer en eventueel e-mailadres.

Burgemeester Marvin Polak zal op een zaterdagmiddag medio komende maand oktober 
via Radio 9 in het programma van 17.00 – 18.00 uur de trekking verrichten van deze 
puzzel en aan de gelukkige winnaars een aantal mooie prijzen toekennen. Uiteraard 
wordt de datum van deze puzzeltrekking bijtijds bekend gemaakt via onze website en 
Facebook pagina en via Regiokrant Kompas.

En wat kunt u winnen…
1e prijs:
Een waardebon van € 75,--, te besteden bij één van onze sponsors.

2e prijs: 
Een waardebon van € 50,--, te besteden bij één van onze sponsors.

3e prijs:
Een waardebon van € 25,--, te besteden bij één van onze sponsors.

• Daarnaast zijn er vijf waardebonnen van € 10,-- beschikbaar gesteld door de firma 
Ruig Wild & Gevogelte, in te wisselen bij hun winkel aan het Zuideinde 235 in 
Oostzaan.

PRIJSPUZZEL
Vind de zin en win één van de mooie prijzen…

Voor onze donateurs is er dit jaar een extra waardebon van € 75,-- te verdienen 
die zal worden verloot onder de ingezonden, correcte oplossingen van onze 
donateurs. Dit geldt tevens voor nieuw aangemelde donateurs die vóór de 
prijstrekking hun donatie hebben overgemaakt.

😀😁😃😂
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mailto:dick%40radio9oostzaan.nl?subject=


DRAL
MEIJN
RUIG
WALS
FAMILY
NIKITA
A&O TAXI
ABBRING
PREEKER
DIRK VOET
TON DE WIT
VAN DE POL
HET OOSTEN

HUID & HAAR
WELGRAVEN
ALBERT HEIJN
HELLINGMAN
KRISTA LUST
DRUPPELZORG
LUNCH & CATERING EXPRESS
HET WAPEN VAN OOSTZAAN
LEKKERE DINGEN BAKKER
ASSOCIATIE UITVAART
DE KLIMAATBEHEERSER
REGIOKRANT KOMPAS
CORINA'S HAARMODE

HENK BOUW OPTIEK
ZAAN NOTARISSEN
RIMAXX RECLAME
JONGHS VERHUUR
MARCO SPINDER
PARTYSERVICE
RS WATERSPORT
VAN VLOTEN CAR
REMY'S BISTRO
OM BOUWGROEP
HAAKER & DAAS
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Radio 9 Oostzaan

Via de ether 106.4 FM

Live stream:
www.radio9oostzaan.nl/

stream
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E-mail: j.j.welgraven@autoswelgraven.nl 

Welgraven 
Zuideinde 209 

1511 GE Oostzaan
Tel: 075 - 684 45 51

Mobiel: 06 - 532 122 41

Grootste kinderbrillencollectie 
van Noord-Holland

HENK BOUW OPTIEK
KERKBUURT 17A
1511 BB OOSTZAAN
075-6842760
WWW.HENKBOUWOPTIEK.NL

VOLG ONS OP FACEBOOK

Voor groot en klein moet u 
bij HENK BOUW OPTIEK zijn 
met ruim 500 kinderbrillen!

18

LUNCH & CATERING
EXPRESSE

Telefoon: 06 -  21 64 21 87  www.ce-zaanstreek.nl
Z A A N S T R E E K
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Taxiservice
075 - 684 1522
     Mobiel 06-22 28 27 24

 Particulier vervoer
 Zakelijk vervoer
 Schiphol vervoer
 Prijsopgaven mogelijk

A&O

Winkelcentrum Klaverweide 34, 1511 XW Oostzaan
T. 075 - 684 42 09 / 684 57 90
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• Abbring Zondesign B.V. Oostzaan
• Albert Heijn, Oostzaan
• A&O Taxiservice, Oostzaan
• Associatie Uitvaartverzorging, 

Zaandam
• Autobedrijf Welgraven, Oostzaan
• Bloemisterij Van de Pol, Oostzaan
• Brasserie Het Wapen van Oostzaan
• Carteam Autobedrijf Ton de Wit, 

Oostzaan
• Corina’s Haarmode, Oostzaan
• De Klimaatbeheerser, Oostzaan
• Dirk Voet Makelaars, Oostzaan
• Druppelzorg B.V., Oostzaan
• Family Oostzaan
• Haaker & Daas Verzekeringen en 

Hypotheken, Zaandam
• Henk Bouw Optiek, Oostzaan
• Huid & Haar, Oostzaan
• Installatiebedrijf Wals, Zaandam
• Jongh’s Verhuur, Zaandam
• Krista Lust, Goudsmit, Oostzaan
• Kompas Regiokrant
• Lekkere Dingen Bakker, Oostzaan
• Lunch & Catering Expresse Zaanstreek, 

Oostzaan - Zaandam
• Marco Spinder, Oostzaan. Uw warme 

bakker aan huis
• Meyn Food Processing Technology b.v., 

Oostzaan
• Nikita’s Groente & Fruit, Oostzaan
• OM Bouwgroep, Zaandam
• Party Service Oostzaan, Oostzaan
• Preeker Autoschade, Oostzaan
• Remy’s Bistro, Zaandam
• Restaurant Het Oosten - Fine Asian 

Cuisine, Oostzaan
• Rijwielhandel Dral Oostzaan en 

Landsmeer
• Rimaxx Reclame, Zaandam
• RS Watersport, Zaandam
• Ruig Wild en Gevogelte b.v., 

Oostzaan
• Theater De KunstGreep Oostzaan
• Touringcarbedrijf Hellingman & Zn., 

Zaandam
• Van Vloten Car B.V., Amsterdam-

Noord
• Zaannotarissen, Zaandam

…en al onze donateurs!

En zij steunen allen Radio 9 Oostzaan…

Van de Redactie…
… vervolg van pagina 2.

Echter, op dit moment hebben we bij Radio 9 ook een 
dergelijke situatie van twee kapiteins aan boord. Deze beide 
kapiteins (Joop Koekkoek en Sjef Otten) verzorgden dit keer 
samen de opmaak van het Radio 9 MagaZine. En we hebben 
er bij Radio 9 alle vertrouwen in dat het in dit geval WEL gaat 
lukken met ‘twee kapiteins op één schip’ en zelfs IS GELUKT, 
want het fraaie resultaat ligt voor u..

Maar oordeel zelf en laat ons weten wat u vindt van ons 
nieuwe- EN vernieuwde Radio 9 MagaZine.

Want reacties met betrekking tot Radio 9 en ons Radio 9 
MagaZine, zowel positief als negatief, daar zijn we altijd blij 
mee - immers daarvan kunnen we alleen maar leren en ons 
verbeteren.

Wij wensen u veel leesplezier met ons nieuwe Radio 9 
MagaZine en veel luisterplezier met Radio 9 Oostzaan. 
Dank ook aan al onze sponsors, adverteerders, en bedrijven 
of personen die ons op een andere manier steunen. En 
natuurlijk niet te vergeten al onze hondstrouwe donateurs…
Want… Radio 9 Oostzaan is er voor u – altijd !!!

Mede namens de andere Radio 9 Redactieleden,
Joop Koekkoek
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Altijd dichtbij 
U kunt bij ons terecht in 
3 passeerlocaties: een in 
het hartje van Zaandam, 
een langs de prachtige 
Zaan in Wormerveer en 
een in de watertoren van 
Assendelft, waar u een 
fantastisch uitzicht heeft 
over deze mooie streek.

Fullservice
Onze twee notarissen, 
Vincent Bos en Rik Jacobs, 
worden ondersteund door 
een team van kandidaat- 
notarissen, notarieel juristen 
en medewerkers. Samen 
vormen we een team van 
29 specialisten die u op 
ieder notarieel rechtsgebied 
kunnen adviseren.

Helder
Zaannotarissen is 
on  af hankelijk, betrokken, 
betrouwbaar, open, 
klantgericht. En daarbij 
staat vooral helderheid 
in duidelijke adviezen bij 
ons centraal. Omdat wij 
weten dat u dat belangrijk 
vindt. En wij net zo goed.

Zaannotarissen is het bekendste en grootste notariskantoor in de Zaanstreek. 
Ontstaan uit meerdere gerenommeerde Zaanse notariskantoren zijn wij diep 
geworteld in de Zaanse samenleving. 

Zaandam
Provincialeweg 126
1506 ME Zaandam

Wormerveer
Zaanweg 66
1521 DM Wormerveer

Assendelft - Watertoren
Communicatieweg Oost 12-9h
1566 PK Assendelft

075 – 681 80 80
info@zaannotarissen.nl 
www.zaannotarissen.nl

Wij zijn
helemaal 
thuis in de 
Zaanstreek.

GEWOON ZAANS GEWOON GOED
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www.remysbistro.nl


