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Van de Redactie…
Al eerder hebben wij op deze plek besproken wat de Corona crisis voor ons heeft
betekend en welke gevolgen ook nu nog
voor ons merkbaar zijn.
Tijdens de eerste redactievergadering
kwamen we al snel tot de conclusie dat
een uitgave van 32 pagina's met daaraan
gekoppeld een huis aan huis verspreiding
dit jaar zo goed als onmogelijk zou zijn. De
financiële middelen waren ten ene male
ontoereikend om dit te financieren
Terug gaan naar 24 pagina’s en bezorging
enkel bij onze donateurs was het enig
denkbaar alternatief.
We waren er ons van bewust dat adverteerders in deze zware tijden wel wat
anders aan hun hoofd hadden dan geld te
besteden aan adverteren in het Radio 9
MagaZine.
De verrassing was dan ook groot toen
onze advertentie-acquisiteurs Dick de Boer
en Nico Stet melding maakten van de eerste opdrachten tot afname van advertentie
ruimte.
Na een korte tijdspanne waren bijna
al onze adverteerders weer bereid tot de
plaatsing van hun boodschap en konden
we als van ouds tot 32 pagina’s gaan en het
blad opnieuw huis aan huis verspreiden.
We zijn zeer verheugd dat de (Oost)
Zaanse ondernemers zo doordrongen zijn
van het belang van het Radio 9 MagaZine
en dat hebben willen benadrukken door
plaatsing van hun advertentie. De redactie
en alle medewerkers van Radio 9 zijn buitengewoon trots op deze ruggensteun, het
sterkt hun vertrouwen in een rooskleurigere
toekomst.
De redactie wil met grote nadruk bevestigen dat zonder deze steun de toekomst
van ons MagaZine hoogst onzeker is en wij
spreken de hoop uit dat dit alles tot een
langdurige verbintenis met onze sponsoren
mag blijven leiden.

Beste lezer en radioluisteraar,

I

k voel mij vereerd om, twee maanden na mijn
installatie als burgemeester van Oostzaan, een
voorwoord te mogen schrijven voor het jaarlijkse magazine van Radio 9.
Helemaal leuk vind ik dat omdat, ondanks dat ik
qua leeftijd meer van de televisie generatie ben,
altijd een radioliefhebber ben geweest. Sowieso
heb ik in de auto altijd de radio aanstaan, maar ik
ben in mijn jeugd ook drie jaar lang DJ geweest bij
een lokaal radiostation in Amstelveen.
Ik ben mij er inmiddels van bewust dat Radio 9
stevig is ingeburgerd binnen de samenleving van
Oostzaan en een grote groep trouwe luisteraars
heeft. Vandaar dat het college van Burgemeester
en Wethouders dan ook elke week op dinsdagmorgen graag gebruik maakt van de continue
uitnodiging om even live een update te geven van
wat er op gemeentelijk niveau speelt en wat de
komende week gaat brengen. Een mooie traditie
die ik graag in ere hou.
Ik ontkom er helaas niet aan om wat aandacht
te schenken aan het Covid-19 virus. Dankzij de
maatregelen om het virus terug te dringen, heb

ik nog maar weinig mensen in
de gemeente persoonlijk kunnen
ontmoeten. Hoewel ik de hoop
heb dat dit snel verandert, ben ik
vooralsnog aangewezen op andere manieren om in contact met
u te komen. Het medium radio
heeft zich dan ook bewezen hierin
een belangrijke speler te zijn en
benadrukt nog maar eens het nut
en de noodzaak van een lokaal
radiostation.
Tijdens het schrijven van dit
stuk (eind juli 2021) ben ik de
laatste voorbereidingen aan het
treffen voor onze verhuizing naar het mooie Oostzaan. Vanaf dat moment hoop ik u allen dan ook
in het dagelijks leven in het dorp tegen te komen
en op die manier op informele wijze u te ontmoeten. Of dit nou tijdens de kermis is, op of aan
het water of gewoon in de rij voor de kassa in de
supermarkt, een praatje ga ik niet uit de weg. Op
deze wijze hopen mijn gezin en ik snel ingeburgerd
te raken en hoop ik een goed beeld te krijgen van
wat u mooi vindt aan Oostzaan en wat er nog
beter kan.
Als afsluiting wil ik via deze weg alle vrijwilligers
die zich continu inzetten voor het draaiende houden van Radio 9, om inwoners te informeren en te
vermaken, veel geluk en succes wensen voor het
komende radioseizoen. Dankzij uw grote inzet is
Radio 9 al ruim 23 jaar dé radiozender, recht uit het
hart van Oostzaan.
Mede namens het college zeg ik: Veel dank!
Marvin Polak
(Burgemeester gemeente Oostzaan)
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Van de Voorzitter en de Hoofdredacteur…
Wederom een nieuw
Radio 9 MagaZine, 2021 -2022
en ook dit keer met
een jaarprogrammering voor
zomer en winter.
Helaas als gevolg van Corona
een latere uitgave dan u
van ons gewend bent.

O

ndanks de Coronaperikelen krijgt u een
prachtig programmablad met nieuwe informatie.
Onze Radio 9 programmering biedt weer een aantal
nieuwe uitdagingen. We hebben onder meer nieuwe,
enthousiaste medewerkers die Radio 9 zijn komen
versterken.
Radio 9 secretaris Co Beijer heeft zijn functie
wegens verhuizing helaas moeten neerleggen en wij
danken hem als collega. Gehoor gevend aan een oproep van Radio 9 in Kompas meldde Bauke Wesseling
in maart 2021 zich als enthousiaste vervanger voor
Co. Welkom secretaris Bauke!
Ondanks Corona hebben we toch onze reguliere
programmering kunnen handhaven. Wij hebben onze
uitzendingen 24 uur per dag / 7 dagen per week de
ether in kunnen sturen.
Vooral de handhaving van deze regelmaat is van
groot belang omdat Radio 9, samen met RTV NoordHolland, ook een belangrijke calamiteitenzender is
voor Oostzaan in geval van nood.
2021 stond ook in het teken van onze Radio 9
antennemast en antennelocatie. Als gevolg van de
hevige voorjaars- en zomerstormen was onze antenne
toe aan een dringende reparatie van de kabels – een
4

klus die onze technische ploeg alweer gezamenlijk
wist te klaren. Dankzij deze reparatieklus is de ontvangst van Radio 9 in de ether nu weer in- en rond
Oostzaan als vanouds.
Een volgende uitdaging is om de Radio 9 antenne te
mogen verplaatsen naar het dak van de KunstGreep
in Oostzaan. Eén van de voordelen van een dergelijke
verplaatsing is dat onze zender dan direct vanuit de
studio aangestuurd kan worden. Op deze manier
kunnen wij onze luisteraars dan bovendien van een
betere zenderontvangst voorzien. Maar dit alles vergt
natuurlijk nog de nodige tijdrovende voorbereidingen
en aanpassingen.
Technisch blijven we onze studio verbeteren.
De nieuwe Radio 9 studiotafel bevalt prima; multiinzetbaar en veiliger werkbaar in de Coronatijd.
Technicus en presentator hebben een goed onderling
contact. Er wordt fijn samengewerkt.

Evenementen 2021 - 2022
In 2021 waren er helaas minder Radio 9 liveevenementen, waaronder de beroemde Wielerronde
van Oostzaan.
Super-Septemberzondag 12 september stond wel in
onze planning, maar...

Gemeenteraadsverkiezingen 2022 eveneens, waarbij
we zeker weer nauw gaan samenwerken met de
Oostzaanse politieke partijen, de Griffie en B&W.
Radio 9 Oostzaan verbindt Jeugd, scholen, contactgroepen en activiteiten vanuit de gemeente, Pim
Beudeker vertelt u daar meer over op bladzijde 28.

Zo ook…
BeterBuren: hoe voorkom of beslecht je burenruzie? Dinsdags 1x per maand na 10 uur.
Informatie over de natuur in het algemeen en de
natuurbeleving in Het Twiske. Dit bespreekt het IVN
Twiske (Instituut voor Natuureducatie) iedere 2 weken op de donderdagochtend tussen 10.00 en 11.00
uur in het ‘Uur Puur Natuur’.
U krijgt te horen welke voorstellingen er komen in
de KunstGreep. Sommige artiesten geven zelfs een
achtergrond interview over hun komende optreden

op de donderdagochtend in ‘Daar is de Koffie’ tussen
11.00 en 12.00 uur in het ‘Uur Cultuur’.
Project Kerkstraat - wekelijks op de vrijdagochtend
om 11.30 uur live in de uitzending een update over
dit omvangrijke project door Isra van Velzen
(Communicatie- & Omgevingsmanager van hoofdaannemer KWS).
Uiteraard zijn nieuwe medewerkers altijd van harte
welkom, evenals nieuwe leden voor onze PBO (Programmaraad). De PBO is namelijk van groot belang
voor Radio 9 en een belangrijke ondersteuning voor
het management.
Daarom, zin om toe te treden tot de PBO of lijkt het
je leuk om medewerker te worden bij Radio 9, neem
dan eens vrijblijvend contact op met Nils Römer!
nils@radio9oostzaan.nl
Jan Ruig (Voorzitter Radio 9)
Nils Römer (Hoofdredacteur Radio 9)
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maandag
00.00-07.00 Vinyl FM. De beste Gouwe Ouwe
			
hits afgewisseld met herhalingen van
			
andere programma's van de afgelopen
			
week.
07.00-08.00 70s 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 Weerbericht
09.45 Lokaal / Regionaal nieuwsoverzicht
10.05 De nieuwe Radio 9 Smaakmaker
10.45 Lokaal Nieuws
11.30 Weerbericht en sportverslag gespeelde
			
wedstrijden
			
Heeft u wat te melden, u bent welkom in
			
onze studio. Koffie?
12.00-14.00 Radio 9 NL.
			
Nederlandstalig muziekprogramma.
			
Samenstelling: Wim Vinju.
14.00-15.00 Het Nederlands Product.
			
Artiesten van Nederlandse bodem.
			
Internationaal gezongen.
15.00-16.00 Mystery Tour.
			
Een muzikale en informatieve rondleiding
			
door de archieven van Adrie Klaver. Van
			
rock en pop tot filmmuziek.
16.00-17.00 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.
			
Nieuwsprogramma.
19.00-20.00 Sterrenwacht ‘Vesta’.
			
Jan Voet presenteert een wetenschappe			
lijk programma voor Radio 9 en cursis			
ten, met niet alleen informatie over de
			
sterren en planeten, maar ook gaat hij tot
			
de kern van de wetenschap over het
			
leven.
			
(Dit is de herhaling van afgelopen don			
derdagavond.)
›
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20.00-21.00 Swinging Fifty’s.
			
DJ Ronald, Hans Trampe en Nils Römer
			
swingen van Boogie, Doo Wop, Lindyhop, Rock & Roll tot Jazz. Om 20.30 u.
			
het Elvis moment en 20.45 u. de R&R
			
agenda.
			
Mail ons: 50s@radio9oostzaan.nl
			
(Dit is de herhaling van afgelopen don			
derdagavond.)
21.00-23.00 Non-stop 9.
			
De leukste muziek van alle tijden.
23.00-24.00 Swinging Fifty’s non stop.
			
Pure Rock & Roll uit de 50's, tot midder			
nacht.

dinsdag
00.00-07.00 Vinyl FM. De beste Gouwe Ouwe
hits afgewisseld met herhalingen van
andere programma's van de afgelopen
week.
07.00-08.00 70s 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 Weerbericht
09.45 Rondje Oostzaan
10.15 Lokaal / Regionaal nieuwsoverzicht
10.30 Weerbericht
10.45 Lokaal Nieuws
11.30 Weerbericht
11.35 Theater Agenda
			
U bent welkom in onze studio. Koffie?
12.00-14.00 Radio 9 NL.
			
Nederlandstalig muziekprogramma.
			
Samenstelling: Wim Vinju.
14.00-15.00 Het Nederlandse Product.
			
Artiesten van Nederlandse bodem.
			
Internationaal gezongen.
15.00-16.00 Jazzenz.
			
Hedwig v.d. Jagt en Pim Beudeker ne			
men u mee in de breedste zin van Jazz.
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. Radio-6
			
FM. Een programma met veel aandacht
			
voor de kleinkunst, nederpop, cabaret en
			
gesprekken met theatermakers. 		
			
Presentatie: Jos Moll en Mischa Spelt.
19.00-20.00 Arjen Ronner Unplugged.
			
Elke 1e dinsdag van de maand:
			
Een bijzonder muziekprogramma.
			
Samenstelling en presentatie:
			
Arjen Ronner.
			
Overige dinsdagen: Non-stop 9.
20.00-21.00 Wakkere Wereld.
			
Cultuur, wetenswaardigheden, diepgang,
			
humor en natuurlijk muziek.		
			
Presentatie: Jaap Wakker.
			
Techniek: Ron van Veen.
21.00-23.00 Disco en R&B 1970-1990.
			
Terug in de tijd met Edwin Waagmeester.
			
Tussendoor direct live van de pick-up.
23.00-24.00 Swinging Fifty’s non stop.
			
Pure Rock & Roll uit de 50's, tot midder			
nacht.

woensdag
00.00-07.00 Vinyl FM. De beste Gouwe Ouwe
hits afgewisseld met herhalingen van
andere programma's van de afgelopen
week.
07.00-08.00 70s 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 Weerbericht
09.35 Dood leuk
			
Evelien Leguit vertelt over haar beleve			
nissen tijdens haar voormalige werk			
zaamheden
10.15 Lokaal / Regionaal nieuwsoverzicht
10.30 Weerbericht
10.45 Lokaal Nieuws
11.15 Algemeen
11.30 Weerbericht
11.35 B&W gesprek		
			
Heeft u niets te melden? ›

Ook dan staat de koffie bij ons klaar!
			
12.00-14.00 Radio 9 NL.			
			
Wim Vinju live vanuit de studio met de
			
nieuwste Nederlandstalige muziek en
			
aandacht voor het oudere Nederlandsta			
lige repertoire. Met regelmaat interviews.
14.00-15.00 Het Nederlands Product.
			
Artiesten van Nederlandse bodem, inter			
nationaal gezongen.
15.00-16.00 Vroeger of Later.
			
Dit is een co-productie i.s.m. Radio-6
			
FM. Een programma met veel aandacht
			
voor 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.
			
Nieuwsprogramma, of een programma
			
divers
18.00-19.00 Kippenvel.
			
Heerlijke luistermuziek terwijl u kokkerelt
			
of tafelt. Hartstochtelijke Samba’s,
			
akoestisch folk, rustige R&B en ook
			
prachtig accordeonspel die u kippenvel
			
kunnen bezorgen.
			
Een programma van Milou Mulder en
			
Hans Trampe.
19.00-20.00 Skuurpapier.		
			
Ludiek informatief programma van
			
Laura Posch en Jan de Waal.
			
Met als extra in het item ‘Politiek Gespro			
ken’ bij toerbeurt 2-wekelijks aandacht
			
voor de Oostzaanse politieke partijen, het
			
Waterschap en Provinciale Staten.
			
(Dit is de herhaling van afgelopen zater			
dagmiddag.)
		
s Zomers, van 30 mei t/m 29 augustus
		
2022, is Skuurpapier met vakantie; in
			
plaats daarvan…
19.00-20.00 Jazzenz.
Hedwig van de Jagt en Pim Beudeker
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: 		
› pagina 8
			
Ruud Siebons.
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vervolg van pagina 7
21.00-22.00 Non-stop 9.
			
De leukste muziek van alle tijden.
22.00-23.00 O-zaans Accent.
			
Een programma-mix over alles wat er in
			
Oostzaan leeft en beleefd wordt en werd.
			
Natuurlijk met tijdloze muziek.
23.00-24.00 Swinging Fifty’s non stop.
			
Pure Rock & Roll uit de 50's, tot midder			
nacht.

donderdag
00.00-07.00 Vinyl FM. De beste Gouwe Ouwe
			
hits afgewisseld met herhalingen van
			
andere programma's van de afgelopen
			
week.
07.00-08.00 70s 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 Weerbericht
		09.35 Lokale informatie en natuurlijk muziek
		10.05 Ruig pakt uit... aandacht voor de week			
aanbiedingen van firma Ruig Wild en
			
Gevogelte uit Oostzaan.
10.15 Lokaal / Regionaal nieuwsoverzicht
10.30 Weerbericht
10.45 Rondje Oostzaan
10.45 Rondje Puur Natuur
11.00 Uur Cultuur; o.a. in gesprek met de
			
KunstGreep
11.30 Weerbericht
11.35 Brede lokale informatie over kunst en
			
cultuur, zowel binnen als buiten Oost			
zaan. Tussendoor afwisselende muziek.
12.00-14.00 Radio 9 NL.
			
Nederlandstalig muziekprogramma.
			
Samenstelling: Wim Vinju.
14.00-15.00 Het Nederlandse Product.
			
Artiesten van Nederlandse bodem, inter			
nationaal gezongen.
15.00-17.00 Non-stop 9.			
			
De leukste muziek van alle tijden.
17.00-18.00 Sterrenwacht ‘Vesta’.
			
Jan Voet presenteert een wetenschappe			
lijk programma voor Radio 9 en cursis- ›
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ten, met niet alleen informatie over de
sterren en planeten, maar ook gaat hij tot
de kern van de wetenschap over het
leven.

		
			
			
			
			

’s Zomers, van 30 mei t/m 29 augustus
2022, presenteert Jan Voet een ‘wetenschappelijke terugblik’ op zijn winterprogramma’s.

18.00-19.00 Swinging Fifty’s.
			
DJ Ronald, Hans Trampe en Nils Römer
			
swingen van Boogie, Doo Wop, Lindy			
hop, Rock & Roll tot Jazz. De R&R agen			
da en interviews.			
			
Mail ons: 50s@radio9oostzaan.nl
19.00-21.00 JongOpNegen.
			
Jongerenprogramma live voor - en door
			
jongeren, en wat ouder… Flitsende
			
muziek. Verder wat jongeren bezig			
houdt, games, films en trends. Twee uur
			
knotsgekke radio die je niet wilt missen.
			
Jongeren met ideeën of meedoen?
			
Bel ons in de uitzending 075 - 77 100 33
			
Facebook: Jong Op Negen.
			
Presentatie: Tim, Bram, Mike en Sonja.
21.00-23.00 Non-stop 9.
			
De leukste muziek van alle tijden.
23.00-24.00 Swinging Fifty’s non stop.
			
Pure Rock & Roll uit de 50's, tot midder			
nacht.

vrijdag
00.00-07.00 Vinyl FM. De beste Gouwe Ouwe
			
hits afgewisseld met herhalingen van
			
andere programma's van de afgelopen
			
week.
07.00-08.00 70s 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 Weerbericht
09.45 Nieuwsberichten uit Oostzaan en om			
geving en een afwisselende muziekkeuze.
10.30 Om de week een half uur Dirk Taams’ ›

			
platenhoek.
			
Bands van vroeger die in Oostzaan heb			
ben opgetreden.
11.15 Een verhaal van De Waal… Iedere week
			
een nieuw verhaal uit de rijke, zelf ge			
schreven, collectie van Jan de Waal.
		11.30 Weerbericht.
			
Heeft u wat te melden, schroom niet...
			
U bent hartelijk welkom in onze studio.
12.00-14.00 Radio 9 NL. 			
			
Nederlandstalig muziekprogramma.
			
Samenstelling: Wim Vinju.
14.00-15.00 Het Nederlandse Product.
			
Artiesten van Nederlandse bodem, inter			
nationaal gezongen.
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.
			
Samenstelling, techniek en presentatie:
			
Piet Knollema.
19.00-21.00 Disco en R&B.
			
Terug in de tijd met Edwin Waagmeester.
			
Natuurlijk direct van de draaitafel met
			
Vinyl!
21.00-22.00 M&M.
			
Marcel Smit & Marcel Halsema met o.a.
			
9-over-9, een Rondje Europa, de Ver			
jaardagskalender en Eerstekeers.
22.00-23.00 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.
23.00-24.00 Swinging Fifty’s non stop.
			
Pure Rock & Roll uit de 50's, tot midder			
nacht.

zaterdag

00.00-07.00 Vinyl FM. De beste Gouwe Ouwe
			
hits afgewisseld met herhalingen van
			
andere programma's van de afgelopen
			
week.
07.00-08.00 70s 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.
12.00-14.00 Radio 9 NL.
			
Nederlandstalig muziekprogramma.
			
Samenstelling: Wim Vinju.
14.00-15.00 Skuurpapier.		
			
Ludiek informatief programma van
			
Laura Posch en Jan de Waal.
			
Met als extra in het item ‘Politiek Gespro			
ken’ bij toerbeurt 2-wekelijks aandacht
			
voor de Oostzaanse politieke partijen, het
			
Waterschap en Provinciale Staten.
		
’s Zomers, van 30 mei t/m 29 augustus
			
2022, is Skuurpapier met vakantie; in
			
plaats daarvan…
14.00-15.00 Het Nederlands Product
			
Artiesten van Nederlandse bodem.
			
Internationaal gezongen.
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 muziek.		
			
Presentatie: Jaap Wakker.
			
Techniek: Ron van Veen.
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.
19.00-21.00 De Voorbereiding.
			
Met een stroom aan nieuwe en oudere
			
hits.
21.00-24.00 Danz Zezzion.
			
Edwin Waagmeester presenteert Dance
			
uit het heden en verleden.

zondag
00.00-07.00 Vinyl FM. De beste Gouwe Ouwe
			
hits afgewisseld met herhalingen van
			
andere programma's van de afgelopen
			
week.
07.00-08.00 80s at 8. Een uur lang muziek uit de
			
jaren 80.
			
Samenstelling: Dick de Boer. › pagina 10
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Radio 9 Jaarprogrammering: van 30 augustus 2021 t/m 29 augustus 2022
vervolg van pagina 9
09.00-10.00 Kerkdienst.
			
Verzorgd door de Protestantse Gemeen			
te Oostzaan.
10.00-11.00 Nasoezen.
			
Nasoezen op de zondagmorgen met Piet.
			
Samenstelling en presentatie:
			
Piet Knollema.
11.00-12.00 Mooi.
			
Een programma van Jack Woestenberg			
van Dalen
			
Musical, Opera, Operette, Instrumentaal.
12.00-14.00 Radio 9 NL.
			
Live vanuit de studio: Wim Vinju,
			
met de nieuwste Nederlandstalige mu			
ziek en aandacht voor het oudere Neder			
landstalige repertoire.
			
Met regelmaat interviews.
14.00-17.00 Zondagmiddag Sport op 9.
			
De sportredactie doet verslag van de
			
Oostzaanse sport met onder andere
			
(live) verslagen van Jaap de Vries en
			
Marco Spinder (OFC) en natuurlijk ook
			
verslag van op zaterdag gespeelde wed			
strijden van Compaen; met verslagen van
			
trainers, coaches en spelers en speelsters
			
van Heren 1 en Dames 1.
			
Presentatie en techniek: Hans Trampe.
		
			
			
		
			

's Zomers, van 30 mei t/m 29 augustus
2022, genieten de Oostzaanse sporters
van de vakantie en presenteert
Hans Trampe in plaats van het sportprogramma:

14.00-16.00 De Zomerse Zondagmiddag.
			
Hans Trampe draait twee uur lang mu			
ziek, van 78 toeren tot cd.
			
Tussendoor allerlei nieuws uit het Twiske
			
en zondagse zaken.
16.00-17.00 Theater ontmoetingen.
			
Hans Trampe haakt in op artisten,
			
groepen en muziekstijlen.
17.00-18.00 Haal het Doek maar op!
			
Cabaretprogramma van- en door
Laura Posch.
			
18.00-19.00 Zondagtheater on tour. 		
			
Hans en Nils nemen u mee door het
			
theater, van modern tot musical. Heeft u
			
muziekwensen?: Mail ons:
			
zondagtheater@radio9oostzaan.nl
›
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19.00-20.00 Kippenvel. 			
			
Heerlijke luistermuziek terwijl u kokkerelt
			
of tafelt. Hartstochtelijke Samba’s,
			
akoestisch folk, rustige R&B en ook
			
prachtig accordeonspel die u kippenvel
			
kunnen bezorgen.			
			
Een programma van Milou Mulder en
			
Hans Trampe.			
20.00-21.00 Studio Globe.			
			
Afrikaanse muziek van Oost naar West
			
en van Noord tot Zuid.		
			
Samenstelling en presentatie:
			
Ruud Siebons.
21.00-22.00 Klassiek op 9.
			
Een uur klassieke muziek bij Radio 9.
22.00-23.00 Het Witte Kerkje.
			
Kerkdienst vanuit ‘Het Witte Kerkje’ in
			
Oostzaan.
23.00-24.00 Non-stop 9.			
			
De leukste muziek.
**) Aan het programma
‘Daar is de koffie’ werken mee wat betreft
presentatie, techniek en redactie:
Hans Admiraal,
Karin Bakker,
Pim Beudeker (wekelijks B&W gesprek)
Dick de Boer,
Wim de Boer,
Ronald Delsman,
Rob IJlstra,
Adrie Klaver,
Milou Mulder,
Laura Posch,
Nils Römer,
Jan de Waal,
Dirk Taams,
Edwin Waagmeester.
(Medewerkers variëren per uitzending/dag.)
Voor gasten is er 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 of,
 http://www.radio9oostzaan.nl/
			streammp3.html
Luister ook in de nachtelijke uren naar onze
programmaherhalingen.

A&O Taxiservice

Particulier vervoer
Zakelijk vervoer
Schiphol vervoer
Prijsopgave mogelijk

075 - 684 1522
Mobiel 06 - 22 28 27 24

Marco

uw warme bakker aan huis
Mobiel 06-53 23 71 22
Tevens grote collectie Ebikes, zowel nieuw
als 2e hands!!!

Helemaal compleet met apart leverbare manden in riet of metaal

Cortina Transport
stevig, robuust, eigenwijs met
dubbele bovenbuis vanaf

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

€ 599,-

Kerkstraat 192A · Oostzaan - 075-6841676 www.dralfietsen.nl
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Ganzenfamilie

Fuut

Vogels
tonen zich
in 'Het
Twiske'...

H

et Twiske telt wel 120 verschillende soorten vogels.
Wilt u ook de zeldzame vogels zien
en/of horen in het Twiske?
Denk aan de Smient, Snor, Roerdomp en Rietzanger. IVN verzorgt
excursies voor jong en oud.
Op zondagmiddagen bijvoorbeeld
van 13:00-15:00 uur leren kinderen
via ontdekken, beleven, onderzoeken
en instructie meer over de natuur in
Het Twiske.
Thema’s naast vogels zijn: spinnen,
waterleven, bomen, vleermuizen, uilen
en braakballen, riet, stenen, vlinders,
eieren. www.ivn.nl
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Zwarte kraai

Nijlgans

Ooievaars

Aalscholver

Meerkoet

Huismus

Blauwe reiger

Vlaamse Gaai
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Een terugblik van Rob Monen
over Radio 9...

R

adio 9, recht uit het Hart van Oostzaan.
Dat is de aanhef in het jaarlijkse programmaboekje en onderschrift van het Radio 9

logo.
Dit alles staat voor een lokale radiozender die
al bijna 25 jaar met een aantrekkelijk, divers programma recht doet aan deze slogan.

Een zender met historie…

Penningweg 112 • 1507 DH Zaandam • Tel: 075 - 63136 30
info@rimaxx.nl • www.rimaxx.nl

VAN VLOTEN CAR
Draaierweg 2
1032 KS Amsterdam - Noord
020 632 02 02
Verkoop & Servicepunt
info@vanvlotencar.nl
voor Amsterdam N.
www.vanvlotencar.nl

Landsmeer & Oostzaan

Het Oosten
F I N E

A S I A N

C U I S I N E

- S I N C E

1 9 9 4

Winkelcentrum Klaverweide 34-36 Oostzaan Tel: 075-6844209/6845790
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Ooit heb ik als raadslid de start mogen meemaken.
Onder de bezielende leiding van Chris Daemen
en Anneke Boon was er sprake van een vliegende
start waarbij er direct aandacht was voor alle
bijzondere activiteiten in ons dorp en natuurlijk de
(sport)verenigingen.
Gestart op een oud bedrijventerreintje in een
houten barak en ook toen kreeg de lokale politiek
reeds een podium. Ik heb mooie herinneringen
aan deze periode; de jas aan, bakkie koffie of misschien toch maar een koud biertje? Met genoegen heb ik mogen constateren dat deze traditie
nimmer veranderd is. Nog steeds staat Radio 9
midden in de samenleving, heeft de politiek een
plaats en kom ik nog regelmatig langs voor het
wekelijkse collegegesprek. En dit geldt zeker voor
alle politieke partijen.
Deze verankering blijkt overigens ook uit de
naamgeving van het oude terreintje. Niet alleen
in de volksmond, maar ook in allerlei ambtelijke
documenten wordt dit nog steeds het ‘Radio 9
terrein’ genoemd.
Destijds heeft Radio 9 terecht een plek gekregen in de KunstGreep. In die periode was ik
als wethouder mede betrokken bij de realisatie
van het centrumplan en dus ook de KunstGreep.
Mede door de inzet van het toenmalige bestuur
is het gelukt om de huidige studio te realiseren
in de KunstGreep en ik kan melden, dit was een
bijzondere opgave zowel voor de gemeente als
het toenmalige bestuur. Op alle mogelijk manieren
heeft het bestuur ervoor gezorgd dat er voldoende

middelen beschikbaar kwamen om een professionele studio te realiseren, die nog steeds aan de
hedendaagse eisen voldoet. De drijvende krachten
hierachter waren Anneke Boon en Jack Woestenberg-van Dalen.
Maar misschien nog belangrijker, de vrijwilligers
van Radio 9 zijn nu en in het verleden betrokken
en loyaal, waardoor de ambitieuze programmering
week in week uit wordt waargemaakt. Dit maakt
dat het bestaansrecht van Radio 9 de komende jaren geborgd is. Bij dezen mijn welgemeende dank.

Tenslotte: waar doen we het voor?
De inwoners worden geïnformeerd: Zondagmiddag-sport is een mooi voorbeeld.
De bewoners worden vermaakt: Skuurpapier,
bijvoorbeeld, is een ludiek informatief programma,
waarbij onder meer de lokale en regionale politiek
een podium heeft.
Er is muziek: veel aandacht voor de oude/
nieuwe en onbekende muziek via programma’s als
de Woodstock-rock en M&M.
Radio 9: op naar de volgende 25 jaar!
Rob Monen (Wethouder Cultuur)
15

Beethoven…
Door Jan de Waal

Ergens in begin van de vorige eeuw...

M

ijn Opa, geboren in Drenthe, vertrekt uit
Meppel en gaat naar het westen, want
daar gebeurt het. Hij wordt gasfitter en
komt te werken in Edam.
De vrouw van de directeur van de gasfabriek
in Edam wil op enig moment haar piano kwijt
en Opa, getrouwd en drie dochters hebbend,
reageert met de opmerking dat hij de piano wel
wil hebben.
En zo komt de piano in de familie.
Geen van zijn dochters spelen piano, maar één
van hen gaat dit leren. Ze verhuizen naar Oostzaan en zo komt de piano uiteindelijk terecht bij
mijn ouders, alwaar mijn twee oudere broers en ik
zelf piano leren spelen.
We zijn dan al enkele tientallen jaren later.
Nog weer enkele tientallen jaren later overlijdt
mijn oudste broer, mijn andere broer speelt geen
piano meer en ik neem, wanneer ik tegen de 70
loop, toch weer les omdat ik mij aangetrokken voel
tot het bestuderen van pianomuziek.
En zo kom ik weer in aanraking met Brahms,
Chopin en Beethoven. En van die laatste wordt ik
geobsedeerd door zijn pianosonate opus 31 nummer 2, bijgenaamd De Storm en gebaseerd, zo
vertelt mijn pianoleraar, op het stuk The Tempest
van Shakespeare.
Een driedelige pianosonate welke als je die in zijn
geheel speelt ruim een half uur in beslag neemt en
geobsedeerd word ik voornamelijk door het derde
deel.
16

Een eenvoudig thema dat met een gevarieerdheid wordt opgebouwd en uitgewerkt en uiteindelijk in een voltooide en harmonische finale wordt
neergezet, 10 pagina’s lang. Al spelende verplaats
ik mijzelf langzamerhand in Beethoven zelf, een
symfonie voor piano.
Kenmerkend voor dit stuk muziek is het ontbreken van enig rustpunt, als een losgeslagen horde
paarden draaft het stuk door en op het moment
dat je verwacht dat Beethoven een rustpunt
inbouwt, gebeurt dat niet. Het draaft maar door
en draaft maar door.
Maar juist dat maakt het bestuderen zo aantrekkelijk, want, zo zit ik nou eenmaal in elkaar, het is
de uitdaging en je wilt het toch zo goed mogelijk
‘ín je vingers krijgen’.
En ik herken in het bestuderen weer eens dat
het in je hart en in je gevoel eigen maken van de
melodische structuren in het stuk voorafgaan aan
het in je vingers krijgen.
Met andere woorden: als het in je hoofd en
je hart goed zit, dan volgen de vingers ‘vanzelf’
wel… De opbouw van het stuk is vergelijkbaar
met het welbekende thema uit zijn 5e symfonie.
Eén thema, vier noten lang , dat op een gevarieerde wijze en verschillende toonaarden wordt
opgebouwd, uiteengezet en uiteindelijk een
verpletterende indruk achter laat.

stellen.
Geboren in 1770 en overleden in
1827 inspireert hij mij nog steeds,
bijna twee honderd jaar later. Hij
inspireert mij tot het bestuderen,
tot het leren begrijpen van zijn
gedachtegangen en van zijn bezielende aanpak
van het thema.
Goed, we leven in 2021, ik bestudeer het
derde deel van de sonate en leef mij week-naweek meer in in de opbouw en samenstelling.
Geweldig; zittend achter de piano ervaar ik de
gevoelens die hij moeten hebben gevoeld bij het
componeren.
Dat thematische ritme en de thematische herhalingen.

vrouw mijn gevoelsleven en mijn liefde voor de
pianomuziek heeft aangewakkerd en mij daarmee
enorm heeft verrijkt.
Toen de piano bezorgd werd bij mijn Opa en
Opoe, heeft mijn Opoe gezegd “wat moet ik
hiermee, niemand van ons speelt piano”. Maar ik,
als haar kleinzoon, kan alleen maar dankbaar zijn
dat Opoe het toch heeft toegestaan dat de piano
een plaats kreeg in het gezin en dat het instrument
meeverhuisde naar Oostzaan.

En ik denk terug...
Ik denk terug aan die mij onbekende vrouw van
de directeur van de gasfabriek in Edam die op een
goeie dag concludeerde dat ze haar piano wel
kwijt wilde. Ik weet niet wie zij was. Ik weet niet
hoe zij heette, ik weet wel dat deze mij onbekende

Ik ben die onbekende mevrouw van de gasfabriek en mijn Opoe dankbaar.
Dank je wel Opoe, je zult van bovenaf toekijken en zien dat je kleinzoon dank zij jou wordt
geïnspireerd door Beethoven en glimlachend zal je
concluderen: het was goed.

Hoe geweldig als een mens dit kan bereiken. Een
creativiteit door het bovennatuurlijke ingegeven
die hem de geestkracht gaf om dit samen te
17

Ook de tijd
vervliegt in de
ether...
Door Jack Woestenberg-van Dalen
(de enige overgebleven medewerker die
het echte eerste uur heeft meegemaakt)

I

n overpeinzing denk ik terug aan de dag dat
Anneke Boon bij mij aan de voordeur stond.
Wild enthousiast verhaalde ze over een op te
richten radiozender in Oostzaan en ik moest daar
de voorzitter van worden, dat was een uitgemaakte zaak.
Ik zeg het eerlijk, het overdonderde me. Allereerst dat enthousiasme, maar vooral ook, waarom
ík voorzitter… Ik had helemaal niets met radio. We
schrijven 1997, bijna vijfentwintig jaar geleden.
En zo kwam het dat ik, samen met Anneke en
Joop Giesendanner, bij de notaris terecht kwam
om een stichting op te richten voor een radiozender. Het werd Radio 9, vernoemd naar de postbus
die we hadden in het postkantoor, zo eenvoudig
kan het soms zijn. Radio 9, Postbus 9, 1510 AA.…
Het bekte lekker en ik weet niet hoe vaak ik die
kreet de ether heb in geslingerd. Zo ook leerde ik
18

Chris Daemen kennen, die me warm maakte voor
het medium en die op alle fronten mijn leermeester was.

‘Send in the Clowns’
Voorzichtig begon ik een eigen programma,
‘Send in the Clowns’, met het gelijknamige nummer als begintune. Ik voel nog het zweet onder
mijn oksels komen als ik terugdenk aan die eerste
uitzending. Mensen, wat was ik zenuwachtig.
Dat is ondertussen ook 23 jaar geleden en het
programma bestaat nog steeds, al heet het nu
‘Mooi!’ Wel ben ik altijd blijven hangen op de zondagmorgen tussen 11.00 en 12.00 uur. En wat is er
veel gebeurd in die (bijna) 25 jaar, hele encyclopedieën zou men er over vol kunnen schrijven.
Begonnen op het Zuideinde in de ‘romantische’
barak. Dat het alles behalve romantisch was mag
de pret niet drukken.

Toen de verhuizing naar de kern van
Oostzaan.
Mensen wat heeft het een overredingskracht gekost om Chris uit de barak te krijgen, maar ook dat
is ons uiteindelijk gelukt. Vele gezichten hebben
we zien komen en gaan, velen zijn ons ontvallen
maar hebben voor altijd een plekje in het radiohart
van de zender.
En velen ook zijn hondstrouw en zitten er al
van het prille begin. De harde kern die het allemaal heeft meegemaakt. Gelukkig zit daar een
prachtige zachte kern omheen, de schil van het
radiobestaan zonder wie we nooit zouden kunnen
overleven. Dat geldt overigens ook voor onze adverteerders, ook die zijn hondstrouw en loyaal. En
veel programma’s hebben de vlucht van bijna 25
jaar overleefd, net als de luisteraar die nog steeds
de zender weet te vinden. Ik ken er die nooit iets

anders op hebben staan en dat doet een glimlach
bij me tevoorschijn toveren.
In oktober 2023 zendt Radio 9 écht al 25 jaar uit
in de ether, dat wordt dus een feestje. Het jaartje
extra hadden we nodig om tot de opening te
komen die nog geschiedde door toenmalig burgemeester Albert Moens. Het lijkt lang geleden,
maar het is slechts een kwart eeuw, “time flies”
zeggen ze in Brexitland, en het is waar dat elke
seconde vervliegt.
Als ik dit schrijf zijn er pakweg 756.864.000
seconden de ether in gegaan. Dat is best een boel
en ik ben er ook een beetje trots op.
Het zonnetje schijnt, de radio staat op 9 en draait
‘Blijf Hangen’ van Reverse en ik ben goedgemutst.
Wat heerlijk toch om aan het fenomeen Radio 9
te mogen bijdragen.
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PRIJSPUZZEL...
N
O
B
E
D
R
A
A
KANS OP W

Stuur uw oplossing vóór 1 november a.s.
in een gefrankeerde envelop naar:
Radio 9, Begoniastraat 8,
1511 ER Oostzaan,
of mail naar: dick@radio9oostzaan.nl

t.w.v. €75,-

Ook dit jaar heeft Radio 9 weer een prijspuzzel, waarmee u
een waardebon van € 75 kunt winnen, te besteden bij één van
onze adverteerders.
Daarnaast zijn er vijf waardebonnen van € 25 beschikbaar
gesteld, in te wisselen bij de winkel van Ruig Wild & Gevogelte aan het Zuideinde.



Hieronder staan aanwijzingen naar programma's, die in dit MagaZine staan.
Vul de gevonden oplossing in de vakjes hiernaast.
De gemarkeerde letters vormen een zin, dit is de oplossing.

1 Musical, Opera, Operette en Instrumentaal
2 Gouden hits uit de woelige jaren 70
3 O-zaans ……
4 Een uur lang muziek uit de jaren 80
5 Programma van Hedwig en Pim
6 Het Nederlands …….
7 De beste Gouwe Ouwen
8 Programmaonderdeel door Evelien Leguit
9 Dagelijks tijdens de lunch te beluisteren
10 Programma vanaf de Oostzaanse prairie
11 Heerlijke luistermuziek terwijl u kokkerelt of
		tafelt
12 Arjen Ronner ………
13 Programma verzorgd door de Protestantse
		 Gemeente Oostzaan
14 In welk programma is het onderdeel ‘Politiek
		 Gesproken’ te horen?
15 Programma van Ruud Siebons
16 Live jongerenprogramma
20

17
		
18
19
		
20
		
21
22
23
		
24
		
25
		
26
27
28



Programma waarin Rock en Pop tot filmmuziek te horen is.
Presentator van ‘Nasoezen’
Programma met de mooiste muziek uit verleden en heden
Cultuur, wetenswaardigheden, diepgang,
humor en natuurlijk heerlijke muziek
Programma van Henk Tummers
Co-productie i.s.m. 6FM Radio
De programmanaam is gelijk aan waar het op
zondagavond vandaan komt
Programma van DJ Ronald, Hans Trampe en
Nils Römer
In welke taal wordt de muziek in ‘Het Nederlands Product’ gezongen
Wetenschappelijk programma
Cabaretprogramma
Een terugblik op de afgelopen week
21

De nacht daalt over 'Het Twiske'...
Pieter Ghijsenlaan 19A
1506 PW Zaandam
Tel: 075 - 684 1993
www.haakerdaas.nl / info@haakerdaas.nl

slapeloze nachten
elke nacht weer
slapeloze nachten
elke nacht weer
die zelfde droom
ik ken je niet
maar diep van binnen
weet ik hoe jij bent
ik wil bij jou zijn
alleen bij jou
elke nacht weer
kom jij in mijn droom
elke nacht weer
word ik wakker

Telefoon: 06 – 21642187 www.ce-zaanstreek.nl

als jij in mijn droom komt
zijn de dromen zo fijn
ik wil voor altijd in die droom zijn
maar elke keer stopt hij weer
omdat ik wou kijken of het echt was
elke nacht slapeloze nachten
alleen om jou.
(Anoniem - www.1001gedichten.nl)
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DE INTERIEURSPECIALIST

OP GEBIED VAN:
•
•
•
•
•
•
•

BEHANG
HORREN
VLOEREN
GORDIJNEN
KASTWANDEN
RAAMDECORATIE
BUITENZONWERING

•

KLEUR- & INTERIEURADVIES

TE KOOP

Oostzaan
en
Radio 9:
Betrokken
en
zelfstandig-

Ambacht 4 | 1511JZ Oostzaan | Telefoon (075) 684 19 88

J.waal96@chello.nl

E-mail abbring@colorsathome.nl | www.colorsathome-abbring.nl

Geknipt
voor
elkaar!

MARCEL
SCHAAP
ONDERDEEL VAN

OM Bouwgroep B.V.
Sluispolderweg 11 a28, 1505 HJ Zaandam,
Tel.: 075 - 6164068
email: info@ombouwgroep.nl
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Herinnering van Gina aan de Noorderschool…
Schoolfoto
leerjaar
1930,
Trijnie Root
zit op de
derde rij
links.

Praten met Gina de Boer-Posch is een belevenis,
want haar verhalen over de Noorderschool,
opgericht in 1886, zijn luisterrijk.
Door Milou Mulder

O

nder het genot van cake met
slagroom, ananas en kersen
vertelt ze.
Vier generaties Posch en De Boer leerden
op de Noorderschool lezen, schrijven en
rekenen: haar grootouders, ouders, zijzelf
en haar drie dochters. Er waren twee lokalen, de eerste drie klassen zaten bij elkaar
en natuurlijk de 4e, 5e en 6e klas in het
andere lokaal met ook nog de 7e klas erbij.
Op het voorplein kregen ze gymnastiekles en in de winter waren er schaatswedstrijden. Het onderwijs was uitstekend.
Had een kind achterstand, dan werd hij of
zij bijgewerkt door klasgenootjes, iedereen
hielp elkaar. Ze kan zich geen pesterijen
herinneren. Wel dat er in haar lokaal zeven
stoute jongens zaten, de ‘Pietjes Bel’ van
26

Oostzaan.
“We kregen een nieuwe meester, een
man met rood haar en die kwam uit
Drenthe.
Best een lieve man, maar hij had altijd een
stok bij zich. Dat waren we niet gewend.
Die sloeg hij op de lessenaar, zodra er iets
gebeurde wat hem niet aanstond. Had een
leerling kattenkwaad uitgehaald, dan kreeg
de hele klas straf.
We kregen extra moeilijk huiswerk op;
breuken maken die nooit op 0 uitkwamen.
Toch was hij een schat van een man. We
hebben uitstekend les gehad. Dat geldt
ook voor mijn ouders.”
De moeder van Gina, Trijnie Posch-Root,
leerde op de Noorderschool ook mooie
gedichten schrijven.

Hier is een gedicht
uit haar bundel,
“Opgedragen aan hen,
die ik liefheb”.

Herinnering...

Toen ik in mijn jeugd op school ging,
Met zwarte kousen en op klompen,
Herinner ik mij steeds een ding,
Die kousen, die steeds weer krompen.
Vol met stoppen, twee knieën vol,
Ze hadden ‘t hard te verduren,
ze waren van zuiver wol,
en moe maar stoppen, vele uren.
Twee uur lopen van school naar huis,
Met rode wangen,
Kwamen we met honger thuis,
En altijd werden we liefdevol ontvangen.
Door moe, met een kopje thee,
En een luisterend oor,
Als er nog een taai was, viel ’t mee,
Maar dat kwam niet veel voor.
En als ze ’s-avonds in het schemeruur,
Voor ons haar liedjes zong,
En schaduwbeesten maakte op de muur,
Was er blijdschap alom.
’t Zijn maar eenvoudige dingen
Waar ik nu, na jaren, op terugkijk,
Maar juist die kleine herinneringen,
Maken mij nog schatrijk.
				
				
Trijnie Posch-Root
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De Noorderschool
en Radio 9…

inds jaar en dag bestaat er een verbintenis
tussen de Noorderschool en Radio 9. Altijd
als er iets nieuws te melden valt, wordt
Radio 9 geïnformeerd en daarop volgt dan op één
of andere manier een reportage of een interview.
Hoogtepunt daarin was natuurlijk het mediaproject van de Noorderschool.
Als eerste school in Oostzaan had de Noorderschool een uitgebreid project rondom media.
En dat in de breedste zin van het woord. Het
geschreven woord, de televisie, foto/film en de
radio kwamen langs.
Voor de radio was Radio 9 aan de beurt om iets
te vertellen over hoe je een interview doet en de
voorbereiding daarvan. Vanuit Radio 9 werden
de drie opnamesetjes meegenomen en hiermee
konden de kinderen elkaar interviewen.
Maar daar bleef het niet bij, want de thuisopdracht was om vragen te bedenken voor hun
ouders en/of verzorgers, voor hun broer of zus en
natuurlijk voor hun opa’s en oma’s.
Daaruit bleek overigens dat een deel van met
name ouders en grootouders bekend was met
Radio 9.
Het hoogtepunt voor de groepen 5 tot en met
8 was natuurlijk het bezoek aan de studio. Hier
konden ze live programma’s mee maken en in de
kleine studio (studio 2) ook zelf achter de techniek
zitten, een liedje inzingen of ook weer een interview doen.
Ook heeft Radio 9 verslag gedaan rondom de
verkiezingen, waarbij onder leiding van ProDemos
de groepen 7 en 8 een project hebben gedaan
rondom de onderwerpen democratie en verkiezingen.
Medio juli 2021 verzorgde Radio 9 tevens een
interview met Careline van der Lippe in het kader
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van haar afscheid.
Het mooie van de band met de Noorderschool
is dat dit ook heeft geresulteerd in verslagen,
interviews en projecten bij de Rietkraag en de
Kweekvijver.
Pim Beudeker

En zij steunen
allen Radio 9:
Ruig Wild en Gevogelte b.v. Oostzaan

Jongh’s Verhuur Zaandam

Drukkerij Nuance b.v. Zaandam

Marco Spinder Oostzaan
uw warme bakker aan huis

Meyn Food Processing Technology b.v.
Oostzaan

Theater De KunstGreep Oostzaan

WOV, woningbouwvereniging
Oostzaan

Haaker & Daas Verzekeringen en
Hypotheken Zaandam

De Klimaatbeheerser Oostzaan

Installatiebedrijf Wals Zaandam

Bloemisterij Van de Pol Oostzaan

Van Vloten Car B.V. Amsterdam-Noord

Carebo Wormerveer

Henk Bouw Optiek Oostzaan

A&O Taxiservice Oostzaan

Albert Heijn Oostzaan

Restaurant Het Oosten - Fine Asian
Cuisine Oostzaan

Lunch & Catering Expresse Zaanstreek
Oostzaan - Zaandam

Kompas Regiokrant

CVOO Oostzaan

Rimaxx Reclame Zaandam

Lekkere Dingen Bakker Oostzaan

Huid & Haar Oostzaan

Druppelzorg B.V. Oostzaan

Theatercafé Try-Out Oostzaan

Zaannotarissen Zaandam

Rijwielhandel Dral Oostzaan en
Landsmeer

Associatie Uitvaartverzorging
Zaandam

Autobedrijf Welgraven Oostzaan
Abbring Zondesign B.V. Oostzaan
OM Bouwgroep Zaandam
Touringcarbedrijf Hellingman & Zn.
Zaandam

.…en al onze
Donateurs!
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De Grijze golf…
Een terugblik op de samenwerking met de bedenker, maker en
presentator van een uniek Radio 9 programma...

Door Joop Koekkoek

O

peens werd mijn oud klasgenoot Wim
Taanman zomaar mijn buurman in een
nieuwbouw-buurtje op het oude terrein van Wormerveers Gemeentewerken.
Na onze schooltijd waren we elkaar uit het
oog verloren, zoals heel veel mensen zijn ook wij
ieders weegs gegaan.
De jaren gaan, je wordt ouder.
Soms werd ik door melancholie overvallen,
denk aan vroeger, het kattenkwaad dat je uithaalde, de avonturen die je beleefde...
Dan vroeg ik me wel eens af hoe het toch
zou gaan met al die jongens waar je mee hebt
gespeeld en met wie je, samen met de meisjes,
in de schoolbanken zat.
Lang voordat Wim mijn goede buur werd
moest ik op een goeie dag in de drankwinkel
van Gall&Gall aan de Wormerveerse Marktstraat zijn.
Tot mijn grote verrassing kwam ik Wim daar
weer tegen.
Ik als klant, hij als filiaalbeheerder.
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Dan komen als vanzelf de verhalen, over de
vervlogen jaren, wat voor werk we hebben
gedaan en nu doen, hoeveel kinderen we hebben of het jongens of meisjes waren, kortom
de gebruikelijke conversatie tijdens dergelijke
ontmoetingen.
Bij mij leefde al een poos de gedachte om
iets te doen als een reünie met een klas van de
lagere school B aan de Goudastraat.
Toen ik dat zo terloops te berde bracht reageerde Wim alsof het zijn idee was en waren het
snel eens om dat dan ook maar even te regelen.
Het was voor ons tweeën ontstellend veel
werk om de samenkomst van de Eerste klas van
de grond te krijgen. Het lukte ons wonderwel
en het werd een onvoorstelbare fijne dag voor
iedereen, uit Engeland, uit Noorwegen en zelfs
uit Nieuw Zeeland waren de reünisten gekomen.
Voor Wim en mij betekende het niet alleen
een pracht resultaat, wat we een paar jaar later
nog eens hebben herhaald, maar ook dat we
min of meer vrienden zijn geworden.
Niet alleen was ons geboortejaar hetzelfde we

hadden ook veel overeenkomst qua muzikale voorkeuren.
We kwamen af en toe
bij elkaar op visite zo kwam
op een dag het gesprek op
Radio 9 uit.
Wim presenteerde daar
samen met Jan van Baak
het programma ‘De Grijze Golf’. Niet alleen
dat maar ook de productie nam hij voor zijn
rekening.
In het verloop van zijn verhaal vertelde Wim
dat Jan van Baak er mee ging stoppen en mij
zonder omhaal vroeg “wil jij niet met mij dat
programma samen presenteren?”. Eerlijk gezegd
voelde ik me nogal gevleid en stemde van harte
toe, het gevolg was een jarenlange samenwerking met Wim en het Oostzaanse.
Voor mij volkomen nieuw en een uitdaging
van jewelste.
Wim koos de muziek. Zijn enorme platenverzameling bood hem de mogelijkheid daaruit

te kiezen. Samen namen we, op de maandagmorgen, twee uur nostalgie op. Platen uit de
dertiger-, veertiger- en vijftiger jaren, afgewisseld met wat geklets maar nooit te lang, het
ging vooral om de muziek.
Niet lang nadat we met ‘De Grijze Golf’
waren gestopt begon Wim te kwakkelen. Het
lopen kostte hem steeds meer moeite, de trap
opgaan naar de slaapkamer ging op een gegeven moment zelfs niet meer. Tenslotte werd hij
ongeneeslijk ziek en overleed niet lang daarna.
Ik denk nog vaak met plezier terug aan het
geknutsel achter de microfoon en de draaitafel.
Eerlijk gezegd mis ik dat nog vaak, niet in het
minst mis ik Wim.
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