
Omroep Vladeracken 

Radiomakers en multitalenten 
 
Omdat ook Omroep Vladeracken ophoudt te bestaan - een van de redenen dat ze het initiatief namen 
tot dit afscheidsboek - ligt het voor de hand dat we aandacht besteden aan de radiomakers van 
Maasdonk die net een jaartje meer volmaken dan de gemeente. We ontmoeten een aantal mensen 
waarvan sommigen vrijwel vanaf het begin actief zijn binnen omroep Vladeracken. In de gezellige 
studioruimte in de kelders onder het gemeentehuis praten we in het voorjaar van 2014 met Willie van 
Veghel, Mark van der Doelen en Hans Hendriks.  
 
De eerste vraag is natuurlijk: “Hoe is het allemaal zo gekomen?” 
Willie van Veghel herinnert zich die begintijd nog 
heel helder: “Met een paar Maasdonkse jongens 
staken we in 1991 de koppen bij elkaar en 
besloten een echte omroep te starten. Onze Vrije 
Radio Brabant (VRB) - de zender waarop enkele 
jongens tot dan toe muziek uitzonden - moest 
maar eens geprofessionaliseerd worden vonden 
wij. Want hoe goed je programma’s ook zijn, het 
blijft illegaal om zonder vergunning muziek de 
ether in te sturen. En dan is er natuurlijk het risico 
dat je apparatuur in beslag genomen wordt, iets 
dat verschillende ‘piraten’ in die tijd overkwam.” 
Na enige oriëntatie is er een startsubsidie van de 
(dan nog aparte) gemeenten Geffen en Nuland en wordt het aanvragen van de nodige vergunningen 
in gang gezet. Waar ze zich een beetje op verkijken is de ‘papierwinkel’, het eisenpakket dat vast 
hangt aan het verkrijgen van een uitzendvergunning van het Commissariaat voor de Media. Zo moet 
de programmering een goede mix zijn van informatie, cultuur, educatie en muziek. Zakelijk gezien 
moet er een bestuur komen, statuten en reglementen moeten worden gepasseerd en er moet een 
programmaraad komen. Dat is even wennen voor sommige jongens die je alles over muziek kunt 
vragen, maar nog even niet weten hoe ze dat voor elkaar moeten krijgen. In de lokale bladen 
plaatsen ze een oproep voor geïnteresseerde vrijwilligers en dan gaat de bal pas echt rollen. Er 
melden zich mensen die hier precies op de goede plek zijn, vooral de techneuten en niet te vergeten 
de mensen die administratief en organisatorisch onderlegd zijn. Voor Mark van der Doelen 
bijvoorbeeld is het woud van regelgeving en de te bewandelen paden geen probleem: “Die dingen 
moeten gewoon goed geregeld worden.” 
 
Van start 
Omdat er bij het maken van televisieprogramma’s nogal veel komt kijken wordt dát idee voorlopig 
geparkeerd en richten ze zich uitsluitend op het maken van radio. Er vormen zich diverse 
werkgroepjes en omdat het gemeentelijk samengaan van Geffen, Vinkel en Nuland in zicht is, wordt 
de programmering daar alvast op afgestemd, evenals de samenstelling van de programmaraad.  
Rond de feestdagen van 1991 krijgen ze bericht dat de vergunning verleend zal worden en 
vooruitlopend daarop - lang zal zoiets toch niet duren - starten ze na een officiële opening door 
burgemeester Netten met hun uitzendingen. Een naam voor de omroep is al gevonden: 
‘Vladeracken’. Gekozen omdat Geffen en Nuland ooit samen een heerlijkheid vormden die in de 16e 
en de 17e eeuw eigendom was van de familie Van Vladeracken. Maar belangrijker nog, een naam die 
goed in het gehoor ligt. Thuisbasis van de omroep wordt Vinkel, waar de scouting ruimte over heeft. 
Vanuit De Den vindt de eerste uitzending plaats en burgemeester Hans Netten verricht er de officiële 
opening.   



Alle uitzendingen zijn in eerste instantie op zaterdag en zondag. Later wordt 
ook uitgezonden op de dinsdag- en vrijdagavonden. Nu in 2014 wordt op alle 
avonden uitzending verzorgd. Overdag is er verbinding met Omroep Brabant, 
zodat wie afstemt op omroep Vladeracken nooit geconfronteerd zal worden 
met ‘radiostilte’. Hans Hendriks, die in een later stadium betrokken raakte, 
verduidelijkt: “De structuur van de organisatie is enigszins te vergelijken met 
die van een krant, een hoofdredacteur is eindverantwoordelijk voor de input 
vanuit de verschillende werkgroepen. Het is even zoeken in het begin want 
‘muziek aan elkaar praten’ is wezenlijk anders dan radio maken in de door de 
Mediawet verlangde mix van muziek, cultuur, informatie en educatie.”  
Willie van Veghel ziet al vrij snel af van zijn aanvankelijke bestuurswerk en 
legt zich toe op het maken van informatieve radio, later bijgestaan door Rien 
Bosch. Vladeracken informatief bestaat nog altijd en wordt op zaterdag 

uitgezonden tussen 12.00 en 13.00 uur en tussen 18.00 en 19.00 uur. En meer informatieve 
programma’s zien het licht: een kookprogramma, een sportprogramma, een uitgaansprogramma een 
financieel programma, noem maar op.  
 
Programma’s 
Willie vertelt over het culturele programma Griebelgrauw dat ook 
nog steeds bestaat: “Peet Kappen en Gert-Jan van Zoggel zijn 
daarmee begonnen, alle twee liefhebbers van geschiedenis.  
Elke zondagmorgen was dat: Brabantse muziek en vaak een gast 
in de studio.” Hij vertelt over de keer dat Henk Zwanenberg te 
gast was, die, zoals bekend, pijn kon wegnemen. Hij hielp een 
aanvankelijk ongelovige en tegenstribbelende dj Frans van 
Wanrooij tijdens de uitzending van zijn hoofdpijn af. De andere 
twee lachen. “Tja, dat kan als je live uitzendt.” 
Van een heel andere orde was het radioprogramma Caraflax dat gemaakt werd voor en door mensen 
met een verstandelijke beperking. Veel van het werk deden ze zelf, met behulp van radiomakers als 
Ad van de Ven(†) en Theo van Leur. Een uniek programma in Nederland en in 1995 wonnen ze 
daarmee dan ook terecht de  OLON-prijs (Organisatie voor Lokale Omroepen in Nederland). 
Tot de leukste programma’s van Vladeracken behoort In de schijnwerper. Elke dinsdagavond, behalve 
wanneer er raadsvergadering was, want die zond de omroep rechtstreeks uit, stond er een 
Maasdonker in de schijnwerpers. De gebruikelijke vraag: “van wie bende gè d’r enne?” kwam voorbij, 
maar ook hobby’s, school, werkzame leven, interessegebieden en natuurlijk de eigen muziekkeuze. 
Hans Hendriks: “Je wilt toch ook af en toe eens een kop koffie inschenken.” In het begin was het 
moeilijk om gasten te vinden voor het programma, want niemand wist wat In de schijnwerper precies 
inhield. Later werd dat gemakkelijk en beschouwde men het als een eer om gevraagd te worden.  
Tweehonderdachtennegentig keer werd de uitzending gemaakt, met altijd een Maasdonker in de 
schijnwerper. Uitzondering was de honderdste uitzending die geheel gewijd was aan Bisschop 
Bluyssen van het Bisdom ’s-Hertogenbosch.  
Soms konden mensen rechtstreeks in de uitzending hun mening geven op een bepaalde stelling. Dat 
was niet altijd even handig maar het droeg in hoge mate bij aan de kwaliteit van het programma. De 
herhaling op zondag werd dan bijna nog beter beluisterd dan de oorspronkelijke uitzending.  
 
Multi-inzetbaar 
Wat de muziek betreft is er voor elk wat wils. De Brabantse troubadours komen voorbij, de 
Nederlandse hits, de countrymuziek, de rock ’n roll, gouwe ouwen maar ook moderne dance muziek 
in het programma TGIF! (Thank God it’s Friday). 
Rode draad bij omroep Vladeracken is wel dat al die radiomakers multi-inzetbaar zijn. Ze verzorgen 
de techniek bij elkaars programma’s of vallen voor elkaar in als dat moet en Hans Hendriks durft er 
een lief ding onder te verwedden dat als er nú een storing zou zijn aan de zendmast van Vladeracken, 



die binnen een uur verholpen is. Vooral de ‘jonge honden’ zijn niet bang om erin te klimmen en het 
euvel te verhelpen. Alles voor de omroep.  
 
Live verslaggeving 
In de loop van de tijd is er vaak live verslag gedaan vanaf verschillende locaties in Maasdonk. 
Rechtstreekse verslagen van de raadsvergaderingen noemden we al, maar ook bij een evenement als 
Effe noar Geffe stond de verslaggever op het dorpsplein waar hij interviews afnam en beeldend 
verslag deed van wat er om hem heen gebeurde. En als de Geffenaar van het jaar bekend was, werd 
daar meteen een gesprekje mee gevoerd, dat live in de uitzending te horen was. Luisteraars die 
slecht ter been waren of om andere redenen niet bij het evenement konden zijn, konden zo toch 
meegenieten. Dat doet Willie van Veghel denken aan de keer dat hij met een collega op het 
evenement ‘Nuland hi wa’ was en ze samen besloten om live verslag te doen van het bungeejumpen. 
Terwijl Willie de sprong maakte, deed collega Ton van den Oetelaar (tegenwoordig werkzaam bij 
Omroep Brabant) vanaf het platform verslag. En ooit deed Willie samen met collega Will van 
Tongeren verslag vanaf het toilet in een van de kroegen. Als ze de uitslag van de carnavalsoptocht 
doorgeven aan de presentator in de studio, heeft een enthousiast dweilorkest dat niet in de gaten, 
waardoor ze in allerijl de toiletten in moeten vluchten, waar het relatief rustig is.   
 
Schokkend nieuws 
In het tweede jaar van hun bestaan krijgen de radiomakers ook behoorlijk schokkende nieuwsfeiten 
te verslaan. Op 10 februari 1993 crasht een F16 bij de Kepkensdonk en nog geen maand later - op 10 
maart 1994 - ontspoort er in Geffen een trein, waarbij twee doden te betreuren zijn. Ze zijn als 
eersten ter plaatse en delen hun informatie gul met de andere media die later arriveren.  
De reportage die Vladeracken in het millenniumjaar maakte over zinloos geweld en het incident in 
Vinkel is een week later overgenomen door omroep Brabant. Het monumentje op het pastoor 
Vogelsplein staat er mede dankzij de vrijgevigheid van velen. Als een aantal jaren later het 
monument wordt vernield, laten de Maasdonkers dat niet op zich zitten en mede dankzij de 
geldinzameling gestart door de radiomakers van Vladeracken, vindt het herstel niet lang daarna 
alweer plaats.  
 
De dorpen in 
Hans Hendriks vertelt: “We deden eigenlijk best veel live en daar hoefden we geen speciale reden 
voor te hebben hoor. Op mooie zomeravonden bijvoorbeeld vanaf een terras ergens in de gemeente. 
Gewoon met de microfoon in de hand een gesprekje beginnen en maar zien waar je uitkomt. Dat 
leverde leuke radio op. Op Vinkeloord hebben we een zomeruitzending gedaan. Ze hadden daar wel 
zin in wat leven in de brouwerij en wij wilden weleens een keer iets anders. Een uurtje muziek, korte 
interviews met campinggasten die veelal van boven de rivieren kwamen, een quiz waarbij Vinkeloord 
de prijzen beschikbaar stelde; het werd een leuke happening. Hard gewerkt, dat wel, want tien man 
nodig om alles op te bouwen en drie mensen om de uitzending te maken. Maar het was geweldig om 
te doen.” 
 

Het geheugen van Vladeracken 
Ja, prijzen en sponsoring, ook zoiets. “De Mediawet is 
daar heel duidelijk over”, zegt Mark van der Doelen, 
“het mag niet. Wat wel mag is zoiets als ‘mede 
mogelijk gemaakt door’, bijvoorbeeld een bloemetje 
dat beschikbaar wordt gesteld of een cadeaubon voor 
de winnaar van een raadspelletje. Zomaar reclame 
maken levert een fikse boete op. Een reclameblok, 
waarvoor middenstanders gewoon betalen mag weer 
wel, maar sinds de crisis zijn die inkomsten helaas 
minimaal geworden.”  



Hij is vanaf het begin bij Omroep Vladeracken betrokken, aanvankelijk als secretaris, later als 
penningmeester en heeft elke verandering meegemaakt. “In die begintijd had je geen e-mail en 
moesten de dingen nog per post geregeld worden. Ik heb wat kilometers papier geproduceerd èn 
kilometers afgelegd voor de postbezorging, want elk dubbeltje telde.” Hij heeft gelijk, we staan er 
bijna niet meer bij stil, maar er is veel veranderd in die jaren. “Het besturen toen en nu verschilt ook 
nogal van elkaar", zegt hij: “Heel lang werd er wekelijks, later maandelijks, vergaderd. Maar dankzij 
de stappen die bestuursleden, hoofdredacteuren en medewerkers zetten, is Omroep Vladeracken nu 
een goed geoliede organisatie. We begonnen met alleen de kabeluitzendingen, daarna uitzendingen 
in de ether, we verhuisden van Vinkel naar Geffen, we voegden tekst-tv toe aan ons pakket, internet 
en televisie-uitzendingen. Het zijn allemaal mijlpalen die de omroep hebben gebracht waar hij nu is.” 
Mark is nog altijd betrokken bij de omroep. Tegenwoordig als bestuurslid, verantwoordelijk voor de 
financiële administratie en de rapportage en wordt ook wel ‘Het geheugen van Vladeracken’ 
genoemd.  
 
Techniek 
Op technisch gebied is er in de bestaansperiode ook veel veranderd. 
Uitzendingen via de kabel kregen gezelschap van uitzendingen via de 
ether en via internet. Wie de website van omroep Vladeracken bezoekt 
kan tv-programma’s bekijken, live naar de radio luisteren of 
uitzendingen terugluisteren. Uit de datametingen blijkt dat daar veel 
gebruik van gemaakt wordt. Lokale programma’s worden soms wel 400 
keer teruggeluisterd. In vergelijking met de publieke zenders heeft de 
omroep een kijk- en luisterdichtheid van ongeveer 25%. Kanttekening 
daarbij is wel dat kijkers en luisteraars van Vladeracken gemiddeld wat 
ouder zijn.  
 
Gedenkwaardig 
Tot slot vragen we aan alle drie welk muziekstuk, geluidsfragment of 
gebeurtenis voor hen onlosmakelijk verbonden is met Omroep Vladeracken. Los van elkaar noemen 
ze alle drie Will van Tongeren, collega radiomaker en destijds de centrale presentator van 
Informatief. Mark en Willie roemen zijn stem in de intro van het programma In de schijnwerper en 
Hans noemt het nummer Peace, een single die Will altijd bij zich had als hij samen met Hans het 
muziekprogramma De Muziekzolder maakte.  
De indrukwekkendste gebeurtenis vindt Willie het gesprek met pastoor Remmen die hij op een 
zondagmiddag interviewde over het door de pastoor beschikbaar gestelde beeld van Den contente 
mens: “Die arme man liep op zijn laatste benen de trap op in De Den en ik heb me het hele interview 
zorgen gemaakt of hij het einde van het gesprek wel zou halen.” 
Mark noemt een uitzending op locatie, waar een Brabantse zanger optrad: “Toen de harmonie 
voorbij kwam gemarcheerd - hem overstemmend - improviseerde hij er heel creatief op los. Dat was 
de charme van locatie-uitzendingen en het was erg leuk om daar bij te zijn.” 
Hans twijfelt nog: “Enerzijds was dat voor mij de Kerst en Oud en Nieuw-uitzending in 2007 die we 
zogenaamd live vanaf een boot deden. Iedereen leefde zich zó in dat het verhaal steeds echter leek 
te worden. Gaandeweg werden we ook steeds creatiever.” En na een kleine pauze: “Ja, en anderzijds 
was dat toch wel het vestigen van een nieuw duurrecord darten in 2003 door een paar Nulandse 
jongens. We begonnen op vrijdagavond met live verslaggeving en zaterdagochtend al merkten we 
dat het meer en meer ging leven bij de mensen. Zondag om middernacht eindigden we. Rien Bosch 
was verslaggever ter plaatse toen twee van de jongens het record op hun naam wisten te zetten. 
Ikzelf zat in de studio en na het afsluiten van het programma heb ik nog wel een uur telefoontjes 
moeten aannemen van mensen die belden om ons te bedanken of te complimenteren. Dat zal ik ook 
nooit meer vergeten.” 
 
  



Vladerackenboom 
Eind 2014 is het echt afgelopen 
voor Omroep Vladeracken. 
Mark van der Doelen: “Het 
Commissariaat voor de Media 
staat maar één lokale omroep 
per gemeente toe”. Toch willen 
de medewerkers graag radio 
blijven maken, reden waarom 
gezocht wordt naar aansluiting 
bij andere lokale omroepen. En 
dat zou zomaar kunnen lukken 
als we kijken naar de 

kwaliteiten van de Maasdonkse radio- en tv-makers. Met ongeveer 35 mensen zijn ze in totaal en ze 
hebben een ‘fanclub’, want veel lokale luisteraars vragen steeds maar of ze niet kunnen blijven. Een 
van die luisteraars, Frens van den Biggelaar, eigenaar van Arboretum D’n Hooidonk in Den Dungen, 
besloot samen met zijn vrouw Mia namens alle trouwe fans een boom te planten als blijvende 
herinnering aan Omroep Vladeracken. Dat gebeurde op 18 oktober 2014, een zonnige 
zaterdagmiddag waarop vrijwel alle medewerkers van de omroep aanwezig waren. De oudste dj, de 
immer olijke Jan Aarts, verrichtte de officiële handeling, waarna het glas geheven werd op zoveel 
mooie jaren Vladeracken. Hoofdredacteur Hans Hendriks verwoordde de gevoelens van de 
Vladeracken-familie in het gastenboek:  
“Omroep Vladeracken is er trots op dat er vandaag een herinneringsboom is geplant als mooie blijk 
van waardering. Wij waren 23 jaar de lokale publieke omroep van Maasdonk. Dat de boom nog vele 
tientallen jaren de herinnering aan een plezierig radiotijdperk levend mag houden. Dank aan Mia en 
Frenz!” 
 
 

De stem van Maasdonk 
Hans Hendriks draagt de bijnaam: ‘De stem van Maasdonk’. Hij kreeg ‘m van de 
Nulandse Marion Korsten die ongetwijfeld namens velen spreekt: “Hij is een 
echte Maasdonker, die vanaf het begin geprobeerd heeft om de drie kernen 
nader tot elkaar te brengen. Bij het ontstaan van de gemeente Maasdonk, was 
Hans raadslid van de eerste Maasdonkse politieke partij, de VPM: 
Vooruitstrevende Partij Maasdonk. Hans is ook al sinds jaar en dag betrokken 
bij Omroep Vladeracken. Met zijn rustige, prettige stem maakt hij inleidingen 
en interviews, doet hij verslag of praat de plaatjes aan elkaar. Ook in de 

Gemeenteraad blijft hij altijd rustig en stelt gerichte vragen. En altijd komt hij op voor de mensen uit 
heel Maasdonk en niet alleen voor een bepaalde kern. Al met al vind ik dat hij in het afscheidsboek 
niet mag ontbreken.” 
 
 
 
 
 
Mechtilde Meijer, 2014 


