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Nadat we officieel in augustus 2010 een stichting zijn geworden,  heeft de stichting op 5 november 

2010 haar medewerking verleend aan  het landelijk symposium voor de nulde lijn. Dit wordt door ons 

gezien als de start naar volwassenheid. 

Stichting MDKL heeft in het jaar 2011 een belangrijk aantal ontwikkelingen doorlopen. Deze 

ontwikkelingen waren hard nodig om onszelf als partner in de nulde lijn te positioneren. Intern is er 

hard gewerkt aan een eigen organisatiestructuur en de doorontwikkeling van protocollen, 

kwaliteitsdocumenten, welke in een later stadium werden samengevoegd tot een 

kwaliteitshandboek en  als leidraad dient voor het intern beleid binnen de stichting. Op 09 april 

sloten wij onze eigen ontwikkelde vrijwilligerscursus af, welk door alle vrijwilligers met goed gevolg 

werd gevolgd. Deze cursus werd vertaald in een syllabus. 

In januari van dit jaar is het stichtingsbestuur de landelijke werkgroep buddysupport Nederland 

bijgetreden, waarin we inmiddels in het landelijk perspectief een belangrijke rol spelen omtrent 

vormgeving aan een normering van alle ontmoetingscentra binnen Nederland. In het startdocument 

van stichting MDKL (visie kans en prognose van 2010 naar 2015) omschrijven we dat we naar een 

landelijk dekkend netwerk willen van voorzieningen die op uniforme wijze buddysupport leveren aan 

veteranen, dienstslachtoffers, partners, post actieve en anderen. Gezien de ontwikkelingen van de 

landelijke werkgroep lijkt het erop dat we deze doelstelling gaan behalen. In dit kader 

ondertekenden dan ook medio oktober een 6-tal gedefinieerde ontmoetingscentra gezamenlijk een 

intentieverklaring, waarin we gezamenlijk verklaren wie we zijn, wat we doen, op welke wijze, met 

welke partners en onder welke afspraken. Dit is een grote stap naar een uniform landelijk dekkend 

netwerk zoals door ons omschreven in ons startdocument. 

 In augustus 2011 is de stichting een klanttevredenheidsonderzoek gestart onder de bezoekers van 

de stichting, om in het jaar 2012 beter te kunnen sluiten op de behoefte van bezoekers. Het is 

bijzonder bevredigend om te concluderen dat stichting MDKL naam maakt in de wereld van buddy 

support. Het doorlopende streven van de stichting om vanuit een praktische invulling iets aan de 

kwaliteit rondom het welbevinden van de doelgroep toe te voegen, ligt in mijn overtuiging hieraan 

ten grondslag. Dit alles is voor ons de inspiratie om verder te bouwen aan een systeem binnen de 

buddyzorg op landelijk niveau, met als kenmerken: rendement voor de doelgroep, eenduidigheid in 

aanpak, en elkaar versterkend, waarbij we continu de verbinding blijven zoeken met elkaar en 

andere partners binnen het systeem van veteranenzorg. Kortom een jaar om trots op te wezen en nu 

verder gezamenlijk voorwaarts! 

    

                                               Eric den Hertog 

                                               Voorzitter stichting MDKL 
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In het onderstaande schema vindt u een overzicht van de activiteiten die stichting MDKL in het 

afgelopen jaar heeft gedraaid. 

15-01-2011 Nieuwjaarsreceptie MDKL Nuth 

13-02-2011 Herdenkingsviering BOSS MDKL Nuth 

15-03-2011 Educatie Mgr. Hanssen school MDKL Nuth 

14-04-2011 Regimentsborrel BOSS Assen 

25-04-2011 Paasbrunch MDKL Nuth 

29-04-2011 Koninginneborrel  Brunssum 

30-04-2011 Koninginneborrel Eldershoes Hoensbroek 

04-05-2011 Dodenherdenking Brunssum 

06-05-2011 Familiedag MDKL Nuth 

18-05-2011 Educatie Mgr. Hanssen school Hoensbroek 

28-05-2011 Familiedag 17 Hrstl-cie Oirschot 

21/22-05-2011 Foto shot vet. Kalender Nuth e.o. 

01-06-2011 Presentatie boek Terra MDKL Nuth 

02-06-2011 Festival watertoren Schimmert 

07-06-2011 Soos BOSS kring zuid MDKL Nuth 

18-06-2011 Veteranen dag  Beek 

19-06-2011 Foto shot vet. Kalender MDKL Nuth 

25-06-2011 Nationale veteranen dag Den Haag 

26-06-2011 Foto shot vet. Kalender Nuth e.o. 

05-07-2011 Soos BOSS kring zuid MDKL Nuth 

02-08-2011 Soos BOSS kring zuid MDKL Nuth 

06-08-2011 Zomer barbecue MDKL Nuth 

27-08-2011 Reünie ISB (MFO) MDKL Nuth 

03-09-2011 Onderst. Indië herdenking Roermond 

06-09-2011 Herdenkingsrit BOSS MDKL Nuth e.o. 

11-09-2011 Open monumentendag MDKL Nuth 

14-09-2011 Thuisfrontcontactavond MDKL Nuth 

12-10-2011 Thuisfrontcontactavond MDKL Nuth 

20-10-2011 Introductiedag DCBMW MDKL Nuth 

30-10-2011 Presentatie vet. Kalender MDKL Nuth 

01-11-2011 Soos BOSS kring zuid MDKL Nuth 

03-11-2011 Introductiedag DCBMW MDKL Nuth 

04-11-2011 Uitreiking DIG MDKL Nuth 

16-11-2011 Thuisfrontcontactavond MDKL Nuth 

17-11-2011 Regimentsborrel BOSS Assen 

06-12-2011 Soos BOSS kring Zuid MDKL Nuth 

07-12-2011 Thuisfrontcontactavond MDKL Nuth 

26-12-2011 Kerstdiner MDKL Nuth 
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Overlegvormen welke stichting MDKL heeft gehouden of waar MDKL deel aan heeft genomen. 

14-02-2011 Vergadering werkgroep Nulde lijn Doorn 

14-03-2011 Vergadering werkgroep Nulde lijn Doorn 

08-04-2011 Vergadering standhouders NVD Den Haag 

09-04-2011 Interview vrijwilligers DCBMW MDKL Nuth 

11-04-2011 Vergadering werkgroep Nulde lijn Doorn 

06-05-2011 Vergadering sub werkgroep Buddysupport Utrecht 

07-05-2011 Vrijwilligersoverleg MDKL MDKL Nuth 

09-05-2011 Vergadering werkgroep Nulde lijn Doorn 

14-05-2011 Interview bestuur DCBMW MDKL Nuth 

26-05-2011 Vergadering sub werkgroep Buddysupport Utrecht 

06-06-2011 Vergadering werkgroep Nulde lijn Doorn 

11-06-2011 Vrijwilligersoverleg MDKL MDKL Nuth 

09-07-2011 Vrijwilligersoverleg MDKL MDKL Nuth 

11-07-2011 Vergadering werkgroep Nulde lijn Doorn 

08-08-2011 Vergadering werkgroep Nulde lijn Doorn 

13-08-2011 Vrijwilligersoverleg MDKL MDKL Nuth 

26-08-2011 Vrijwilligersoverleg MDKL Vrijwilliger dag Maaldrift 

12-09-2011 Vergadering werkgroep Nulde lijn Doorn 

15-09-2011 Vergadering sub werkgroep Buddysupport Utrecht 

01-10-2011 Vrijwilligersoverleg MDKL MDKL Nuth 

10-10-2011 Vergadering werkgroep Nulde lijn Doorn 

26-10-2011 Vergadering sub werkgroep  Buddysupport Utrecht 

12-11-2011 Vrijwilligersoverleg MDKL MDKL Nuth 

14-11-2011 Vergadering werkgroep Nulde lijn Doorn 

03-12-2011 Vrijwilligersavond Sinterklaas MDKL Nuth 

04-12-2011 Vrijwilligersoverleg MDKL MDKL Nuth 

05-12-2011 Vergadering werkgroep Buddysupport Utrecht 

12-12-2011 Vergadering werkgroep Nulde lijn Doorn 

Symposia en werkbezoeken afgelegd bij stichting  MDKL: 

26-01-2011 Werkbezoek H vd Kamp Directeur De Basis 

04-02-2011 Werkbezoek W Molenaar Adviseur V-fonds 

07-02-2011 Werkbezoek L.kol de Rijke NVD Den Haag 

11-02-2011 Werkbezoek Echo’s Home-base support 

18-03-2011 Werkbezoek  I vd meyden DCBMW 

24-03-2011 Symposium Veteraneninstituut Lokale vet. Dag Doorn 

05-04-2011 Werkbezoek W Visser De Basis hoofd zorg 

06-07-2011 Werkbezoek L.kol Berendse Voorzitter LZV 

12-07-2011 Werkbezoek C vd Vall Voorzitter thuisfrontcomité 

08-08-2011 Werkbezoek Jongerenloket Gemeente Heerlen 

29-09-2011 Symposium nulde lijn Vi Afscheid hoofd GV 

15-10-2011 Werkbezoek DCBMW Curaçao Hoofd DCBMW Curaçao 

27-10-2011 Bijwoning aanname vet. wet 2e kamer Den Haag 

14-11-2011 Werkbezoek vet centr, A’dam Bestuur de veldpost 

18-11-2011 Werkbezoek GGZ WNBR LZV partner GGZ zorg 

22-11-2011 Werkbezoek hoofd GV Zuid LZV partner 0e lijn prof. 

23-11-2011 Werkbezoek motor groep Bestuur Blue Helmets 
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In onderstaande diagrammen ziet u een overzicht van de inloop cijfers behaald in 2010. 

Maand                           Veteranen                 Dienstslachtoffers      Overig                         Totaal 

januari - - - - 

februari - - - - 

maart 14 - 5 19 

april 25 2 20 47 

mei 18 - 2 20 

juni 27 - 7 34 

juli 37 3 15 55 

augustus 62 2 9 73 

september 141 2 20 163 

oktober 67 3 25 95 

november 112 3 41 156 

december 62 1 45 108 

 

bezoekers 2010  

Aantallen doorverwijzingen 2010: 

0-de lijn DGV :1                               AMW :1 

CAP                 :2 

VBMW            :1 
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Onderstaande grafiek geeft de maandelijkse virtuele bezoekers van onze website zien over het jaar 

2010. 

 

website bezoekers 2010 
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In onderstaande diagrammen ziet u een overzicht van de inloop cijfers behaald in 2011.  

Maand                           Veteranen                 Dienstslachtoffers      Overig                         Totaal 

januari 77 2 42 121 

februari 119 1 56 176 

maart 95 1 95 191 

april 98 4 97 199 

mei 92 2 86 180 

juni 112 1 65 178 

juli 114 1 73 188 

augustus 166 2 151 319 

september 125 2 199 326 

oktober 148 2 158 308 

november 127 3 103 233 

december 98  98 196 

 

bezoekers 2011 

Aantallen doorverwijzingen 2011: 

CAP            :3                                     Huisarts :2 

VDCBMW :2                                     ABP         :1 

De BASIS  :2 
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Onderstaande grafiek geeft de maandelijkse virtuele bezoekers van onze website zien over het jaar 

2011. 

 

website bezoekers 2011 

De meeste hits zijn geregistreerd op de volgende pagina’s: 

Fotoverslagen, contactgegevens, Materieel & collectie en gastenverblijf scoorden gemiddeld het 

hoogst. 

Daarop volgend, Inloopvoorziening, Evenementen& speciale activiteiten en info. 

Als minst bezocht werd de agenda geregistreerd. 
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Conclusie: 

Als we de gemeten bezoekersaantallen van 2010 en 2011 met elkaar vergelijken en plaatsen in een 

gemeenschappelijke diagram, dan zien we dat de lijndiagrammen van 2010 en 2011 nagenoeg 

hetzelfde patroon weergeven, en we zien tegelijkertijd een razende toename van bezoekers in 2011, 

hetgeen de groei van stichting MDKL onderbouwt. 

 

Onderstaande grafiek geeft een combinatie weer van het website gedrag over 2010 en 2011 weer. 

Opmerkelijk is dat er een sterke groei is te zien in 2011 nadat de website haar verandering heeft 

ondergaan in april 2011. Uit feedback is naar voren gekomen dat de bezoeker van de website de 

website overzichtelijker vindt en dat er alle informatie snel te vinden is waarnaar men op zoek is. 
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Januari/februari 2011 

Zoals bekend is het noodzaak dat de stichting financieel bestaansrecht krijgt. Om dit te bereiken 
heeft het stichtingsbestuur dhr. Rouchdi Bouaziz voor de duur van een jaar aangesteld als financieel 
manager op vrijwillige basis. Zijn taken zijn het verwerven van donaties, giften en het betrekken van 
gelden uit fondsen. Rouchdi is op januari 2011 gestart en de verbintenis zal dan eindigen op 31 
december 2011. Met Rouchdi en het drie hoofdig bestuur van stichting MDKL is er een overleg op 
locatie geweest met Wiard Molenaar, de adviseur van het V-fonds. Op basis van dit overleg wordt er 
een nieuw verzoek om projectsubsidie bij het fonds ingediend. Naar verwachting zal hierover eind 
maart uitsluitsel over plaatsvinden. U kunt in het volgend bulletin lezen wat daarvan de uitkomst is. 
Verder is Rouchdi druk bezig om samen met het bestuur te kijken naar andere vormen van financiële 
ondersteuning, hierover later verder bericht. 
 
Het is ons een genoegen kenbaar te kunnen geven dat de gesprekken met de Kolonel Rijke van het 
ministerie van defensie voorspoedig zijn verlopen. Het resultaat is dat de stichting MDKL de 
toezegging heeft dat de stichting als eerste en enige particulier initiatief in de vorm van 
dienstverlenend centrum zich gaat manifesteren tijdens de nationale veteranen dag in Den Haag! 
Deze dag zal gehouden worden op 25 juni 2011, verdere informatie volgt binnenkort! 
De lokale veteranen dag in Landgraaf is nog onzeker, dit heeft te maken met interne problemen 
tussen de organisator en de gemeente, we wachten dit af. 
 
In het kader van interne scholing van vrijwilligers delen wij mede dat deze zullen starten op 19 
februari om 10.00 uur op onze locatie. Het programma en de uitvoering hiervan wordt verzorgd door 
het bedrijfsmaatschappelijk werk van defensie in de persoon van HCM van Tilburg. Ik nodig dan ook 
alle vrijwilligers uit hieraan deel te nemen. 
 
Libanon veteraan Albert vd Wijde heeft de weg naar het MDKL gevonden. Albert woont in het 
Brabantse plaatsje Zeeland en heeft aan de stichting MDKL de vraag gesteld of wij in september 2011 
medewerking willen verlenen aan zijn regimentsreünie Unifil, welke gehouden wordt op de Oranje 
kazerne te Schaarsbergen. Het stichtingsbestuur heeft hierop positief gereageerd en vraagt aan haar 
vrijwilligers hieraan mee te werken. Laat even weten of je bereid bent hieraan gevolg te geven in 
verband met de planning. Definitieve datum en verdere informatie volgt spoedig! 
 
De stichting BOSS (bond voor oud stoters en stoters) kring Limburg zuid, heeft het bestuur verzocht 
aanwezig te zijn op haar algemene ledenvergadering in maart, waar het MDKL nog eens duidelijk kan 
aangeven wie we zijn, en waarvoor we staan. Tijdens deze vergadering zal door de algemene 
ledenvergadering BOSS besloten worden of men vanaf maart haar maandelijkse soos activiteiten 
gaat verleggen van het trefcentrum in Nuth naar de locatie van stichting MDKL. Zo gauw hier meer 
over bekend is laten we het je weten. 
 
Stichting MDKL heeft haar medewerking verleend aan het tot stand komen en uitgeven van een boek 
welke handelt over de Nederlandse dienstplichtige tijd, geschreven door J. Botermans. Jack 
Botermans schrijft al jaren boeken met nostalgisch karakter welke worden uitgegeven door uitgever 
Terra. Deze boeken worden via de boekhandel verkocht. Voor ons als stichting is dit een mooi 
voorbeeld van hoe wij medewerken aan educatie. Het boek zal omstreeks april dit jaar in de 
boekhandel verkrijgbaar zijn. 
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Op 13 februari j.l. heeft de stichting MDKL haar medewerking verleend tijdens de lokale 
dodenherdenking van stichting BOSS kring Limburg zuid. Tijdens de plechtige viering was het MDKL in 
de kerk vertegenwoordigd en heeft in de plechtigheid een actieve bijdrage geleverd door namens de 
stichting MDKL een bloemstuk te leggen in het gemeentehuis ter nagedachtenis aan de gesneuvelde 
Stoottroepen tijdens de overval op de Petalin heuvel op Bankara. Hierbij vielen de eerste 
gesneuvelden van 3/7 RS. Het informele deel, de koffie, soep en broodjes werden door de stichting 
MDKL op eigen locatie verzorgd. Mede dankzij de ondersteuning van het LOGBAT van defensie 
beschikten we over twee boogtenten die in sfeer aangekleed een verlenging van onze voorziening 
vormden. De opkomst was redelijk, ongeveer 35 man, waaronder de burgemeester van Nuth, de 
commandant regiment stoottroepen, redacteur van het landelijk blad Strijdend Nederland en de 
landelijke voorzitter BOSS. 
 
De stichting MDKL is vertegenwoordigt in de landelijke werkgroep normering nulde lijn, met als taak 
op basis van expertise, kennis en know how, beargumenteerd een bijdrage te leveren aan de 
normstelling die landelijk gaat gelden voor inloophuizen en dienstverleningscentra. Het gaat te ver 
om hier verdere toelichting op te geven, maar het is de bedoeling dat de nulde lijn instellingen waar 
het MDKL ook deel van uit maakt, te beschrijven, standaardiseren, en de taak en functie verder te 
beschrijven, zodat we komen tot een kwaliteitsnorm, landelijk geldend, en toetsbaar, waarbij de 
nulde lijn aansluit op de eerst lijn voorziening. Je wordt op de hoogte gehouden van de 
ontwikkelingen hierin via het vrijwilligersbulletin. 
 
Verder zal de stichting MDKL continu de samenwerking blijven opzoeken met bestaande systemen in 
de vorm van: verenigingen, stichtingen en individuen, welke iets aan veteranenzorg doen op basis 
van informele niet professionele zorg. Te denken valt aan ondersteuning bieden bij bijvoorbeeld 
reünie activiteiten georganiseerd door derden, veteranendagen, herdenkingen etc. Aan de andere 
kant zal de stichting MDKL voortdurend de parallellen opzoeken met het bestaande professionele 
zorgsysteem, met name in de eerste lijn, een voorbeeld hiervan is het beschikbaar stellen van een 
spreekkamer voor de bedrijfsmaatschappelijk werker van defensie en het beschikbaar stellen van 
een ruimte voor de maatschappelijk werker van bijvoorbeeld de BASIS. 
 
Open deurdagen Leopoldsburg 
Deze valt op 22 mei a.s. 
Indien je mee wilt, dien je je voor 1 april a.s. aan te melden bij Jeanne, met een kopie van je paspoort 
of ID bewijs, en opgave van je kenteken indien je je voertuig tijdens deze dag static wilt showen. Voor 
degenen die nog niet bekend zijn: er is die dag veel te zien en te beleven, voor jong en oud. Voor 
deelname aan de static show geldt dat de organisatie voorziet in lunchpakketten. Een gezellige dag 
met vrienden onder elkaar! 
 
Het bestuur is hard bezig met het organiseren van een vrijwilligers dag, waarvoor jullie allemaal met 
st. Nicolaas een waarde cheque hebben gekregen. Het hoe wat en wanneer blijft voorlopig nog 
geheim, maar het belooft een gezellige dag te worden. We houden je op de hoogte. 
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Maart/april 2011 

Op donderdag 24 februari hebben we bezoek gehad van Jack Botermans, degene die een boek 

schrijft over de Nederlandse dienstplichtige tijd. Samen hebben we naar de blauwdruk gekeken en 

gezamenlijk de foutjes eruit gehaald. Het boek gaat nu naar de drukker en is vanaf april te verkrijgen 

in de boekhandel. Het resultaat is werkelijk geweldig! 

Op 3 maart zijn Wim en Eric op uitnodiging present geweest bij de uitreiking van  de DIG 

(draaginsigne gewonden) van Albert van de Eynde in Den Bosch. Foto’s hiervan staan op onze 

website. 

12 maart is de derde cursusbijeenkomst gepland voor interne scholing. Deze zal starten om 10.00 

uur. Indien je verhinderd bent s.v.p. even tijdig aangeven. 

15 maart mgr hanssenschool Bunssum. De 15 kinderen met begeleiding worden op school per 

legervoertuig afgehaald, en in het MDKL sluitend op de lesstof (WOII) kijken we filmfragmenten en 

gaan de kids ruiken voelen en proeven hoe het soldatenleven was. De kids maken in opdracht van de 

leerkracht een heuse “oorlog schoolkrant”. 

Op 18 maart is er een afspraak gepland met Ingeborgh van de Meijden DCBMW (dienstencentrum 

bedrijfsmaatschappelijk werk defensie). De bedoeling is dat  Ingeborgh kennis kan maken met het 

dienstverleningscentrum MDKL, waarbij we kunnen uitleggen vanuit welke achtergronden en welke 

drive we te werk gaan. 

05 april komt Winand Visser van “de Basis”naar stichting MDKL om te kijken welke mogelijkheden er 

zijn om samen te werken met ons. Tot deze mogelijkheden behoort ondermeer het aanbieden op 

locatie van een maatschappelijk werker vanuit “de Basis” in Doorn. 

MDKL is uitgenodigd om op 14 april a.s. met de BOSS kring zuid op de kazerne Johan Willem Friso te 

Assen een borrel te drinken. Degene van de vrijwilligers die hier mee naartoe willen gaan moeten dit 

even aangeven vóór 31 maart a.s. Het verzamelpunt is het van de Valk hotel te Urmond om 8.45 uur. 

Daar vertrekt de bus naar Assen. Deelname is kosteloos. 

Op 25 april organiseren we onze paasbrunch met als extra het inzegenen van onze “stalen rossen” 

door de locale pastoor uit Nuth. De pastoor zal even stil staan bij de paasgedachte waarna we met 

elkaar lekker gaan brunchen. We starten de brunch om 10 uur en de pastoor zal om +/- 12 uur de 

voertuigen zegenen. Laat even weten of je er bent, inschrijving voor de brunch kost 10,- euro per 

persoon. 

15 mei proberen we in samenwerking met “Het Eldershoes” een contactavond te organiseren. 

Gedacht wordt aan een gezellige avond in Hoeve de Aar, met steengrillen en  bowlen. Dit is enkel nog 

maar een gedachte, welke verder uitgewerkt gaat worden. Of het door gaat is afhankelijk van 

voldoende inschrijvingen. We houden jullie op de hoogte. 
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2 juni (donderdag) wordt er akte de préséance gevraagd van stichting MDKL tijdens de 

watertorenfeesten te Schimmert. De bedoeling is om een aantal legervoertuigen met een maximum 

van 8 in static te tonen aan het publiek. Heb je interesse, laat het ons dan weten of je mee doet. 

Graag uiterlijk vóór 23 april a.s. 

Onze flyer is herschreven en is optisch afgestemd op onze dienstenbrochure. Gepland was hiervoor 

om dit uiterlijk in maart gerealiseerd te hebben. De repro van defensie in Den Haag drukt voor ons 

een aanzienlijk aantal, welke we kunnen gebruiken op de nationale veteranendag in Den Haag. We 

liggen hiermee mooi op schema. 

MDKL is gevraagd om deel te nemen aan de Open Monumenten Dag dit jaar. Er loopt op 11 

september een paardentram als pendeldienst tussen de deelnemende locaties. Bekend is dat de 

watertoren Schimmert, het boerderijmuseum, de Pingerhoeve, kasteel Wijnandsrade, verschillende 

scholen en het MDKL definitief deel nemen aan de OMD. Verwachting is dat we een grote aanloop 

zullen krijgen van mensen die onze stichting zullen bezoeken. We zouden het op prijs stellen als er 

voldoende vrijwilligers aanwezig zijn die dag, om mensen de collectie te laten zien, en te 

functioneren als gastheer/gastvrouw. Posters en flyers voor deze dag worden door de gemeente 

Nuth gemaakt en gepubliceerd. 

De onderhandelingen met Echo-Home Base over het aankleden van hun pand in Schaarsbergen zijn 

nog steeds niet afgerond, zodra er zicht op is informeren we jullie hierover. 

Inmiddels is het duidelijk geworden dat de stichting Veteranendag Landgraaf dit jaar niet uit de verf 

komt, wat betekent dat ze dit jaar overslaan. In 2012 wil men de locale veteranendag te Landgraaf 

groots gaan aanpakken. Stichting MDKL heeft op basis hiervan gehoor gegeven aan de gemeente 

Beek om mee te werken aan hun veteranendag, welke gehouden gaat worden op 18 juni a.s. In 

vogelvlucht hier het concept van deze dag: deelnemers worden per legervoertuig van huis gehaald 

en naar het gemeentehuis gebracht voor de viering. Op het terrein rondom het gemeentehuis 

manifesteert zich stichting MDKL met voertuigen en een mobiel inloophuis zoals we dat in concept 

hebben bedacht voor de veteranendag Landgraaf. 

Het bestuur van stichting MDKL ziet de opbouw van het mobiele inloophuis als try-out voor de 

nationale veteranen dag in Den Haag. 

Echo-home base laat maar op zich wachten. Nog steeds is het zo dat er op locatie Schaarsbergen 

geen activiteiten zich ontplooien om te komen tot de aankleding van hun veteranenkamer. Hun 

streven was dit te kunnen afronden op 01 april j.l., we houden jullie op de hoogte. 

De algemene ledenvergadering van de BOSS kring zuid is verplaatst van maart naar 23 april a.s. 

Stichting MDKL zal tijdens deze algemene vergadering zich presenteren aan de leden en er zal een 

besluit gevormd worden om de maandelijkse soos activiteiten van de kring te verleggen naar onze 

stichting. Inmiddels heeft Rouchdi Bouaziz de opdracht gekregen om een projectsubsidie hiervoor 

aan te vragen bij stichting RCOAK (Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor), dit loopt. 
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De interne scholing van onze vrijwilligers wordt op 9 april afgesloten. We gaan ervan uit dat iedereen 

met veel plezier deze cursus heeft gevolgd! Van deze cursus wordt een syllabus geschreven en deze 

wordt door de werkgroep nulde lijn normering weer verwerkt zodat deze mogelijk landelijk 

toepasbaar wordt op alle inloophuizen in den lande. Onze dienstverleners krijgen in navolging van 

deze cursus nog een apart toegesneden cursus zodat ook zij goed beslagen ten ijs komen binnen de 

stichting en voldoende toegerust worden met specifieke handvaten. 

Op 9 april a.s. zullen enkelen van jullie geïnterviewd worden door Marielle Strucks, een master 

studente maatschappelijk werk. Ze is bezig met de onderzoeksvraag hoe het bedrijfsmaatschappelijk 

werk van defensie verbinding kan leggen met de nulde lijn, en hoe ze kunnen inspringen op de 

behoeften van bezoekers. Daarnaast stelt ze zich de vraag of er behoefte bestaat vanuit onze 

organisatie en hoe het bedrijfsmaatschappelijk werk versterkend kan zijn in de nulde lijn. Dit zal in de 

middag na het afsluiten van de cursus plaatsvinden. 

Op 14 april zullen twee bestuurders en een vrijwilliger mee gaan met de BOSS naar de 

regimentsborrel te Assen. We stappen om 8.45 uur op bij vd Valk in Urmond en worden daar ook 

weer netjes afgeleverd aan het einde van de dag. We zullen het fotoverslag van deze dag op onze 

website plaatsen. 

Op 30 april is stichting MDKL uitgenodigd om het glas te heffen op Hare Majesteit tijdens 

Koninginnedag. Aanvang is 14.00 uur op locatie het Eldershoes te Brunssum. Indien je mee wilt graag 

dit vóór 10 april a.s. kenbaar maken bij Eric. Het zou mooi zijn als er enige vrijwilligers met het 

bestuur mee zouden gaan! 

Op 29 augustus start Aukje Le Coq haar derde jaars HBO stage maatschappelijk werk binnen de 

stichting MDKL. Aukje gaat gedurende een jaar 4 dagen in de week ons team versterken, en wordt 

begeleid door Hendrik-Jan van Tilburg, en in de praktijk door Eric den Hertog. Haar 

kennismakingsdagen vallen in de periode is van 28 april t/m 2 juli. In deze periode zal Aukje met jullie 

kennis maken gedurende 2 dagen per week. 

In het bulletin van februari 2011 hebben we opgeroepen om je op te geven bij Jeanne als je mee wilt 

naar dit evenement. Helaas is de inschrijving zo laag, dat we hebben besloten om niet als vrienden 

van stichting MDKL hieraan deel te nemen. Natuurlijk staat het iedereen vrij om als bezoeker toch 

een kijkje te gaan nemen. Deze dag wordt georganiseerd op 22 mei a.s. 

Voor meer informatie kun je kijken op het volgende adres: www.opendeurleopoldsburg.be 

Er is een gesprek geweest met Piet Heuts. Gezamenlijk hebben we besloten dat Piet als 

ervaringsdeskundige voorlopig eerst een jaartje mee kijkt binnen de stichting MDKL. We hopen dat 

de stichting voor Piet een waardevolle plek kan zijn waar hij zich thuis voelt. 
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Germaine Offermans en haar man wonen in Brunssum. Haar man is Bosnië veteraan. Beiden hebben 

zich bij ons gemeld met het volgende: 

 “Ik ben op dit moment bezig om een goed doel uit te zoeken voor de   

kalender die ik samen met mijn man wil gaan maken. 

 

Wij zijn beiden fotografen, en hadden het idee om een kalender te   

maken, met oude legervoertuigen, motors, en uiteraard veteranen   

(liefst vrouwelijk) voor een goed doel bij ons in de buurt. 

Via iemand van het veteraneninstituut kwamen we bij u terecht. 

 

Graag zouden wij willen weten of jullie hiervoor open staan, en zo ja,   

of we misschien samen met jullie aan deze kalender kunnen werken? 

Wij zouden graag bv enkele van jullie prachtige voertuigen willen   

fotograferen. Met mooie modellen en veteranen erbij. 

  Daarna een kalender maken (denk aan een verjaardagskalender, want   

die kan langer verkocht worden), met bij elke foto een kort verhaaltje   

over het voertuig en de veteraan erbij. 

Wij willen zelf niks hieraan overhouden, alle winst zou voor jullie   

stichting zijn. Uiteraard alleen de kostprijs voor het laten drukken   

van de kalenders moet betaald worden, maar de rest zoals het maken van   

de foto’s, de modellen etc, is voor onze rekening. 

 

Ik hoop dat u dit een leuk idee vind, en dat we deze zomer hieraan   

zouden kunnen beginnen..zodat we bv voor sinterklaas/kersttijd de   

kalender klaar hebben..en deze dan verkocht kan worden via jullie   

stichting, en onze website.” 

Graag vragen we aan jullie hieraan jullie medewerking. Als alles goed is gaat dit in mei gebeuren. Laat 

even weten of je hieraan mee werkt. We houden jullie op de hoogte. 

In het weekeinde van 20 t/m 21 augustus a.s. is er weer een weekeind dienstplicht op herhaling op 

het GAF terrein in Axel.  Namens stichting MDKL zal team Mad Medic zich daar weer 

vertegenwoordigen met een draaiende EHBO post. Meer informatie is te vinden op: www.gaf92.nl 

Outdoor Cooking  Qvist organiseert dit jaar weer een midsummer camp. Naast het buiten koken op 

houtvuur zijn er verschillende activiteiten die jullie wellicht aan zullen spreken, van GPS 

wandelingen tot houtbewerking etc. Indien je interesse hebt, kijk eens op hun website: 

www.midsummercamp.nl 
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Mei/juni 2011 

Op zaterdag 07 mei hebben we gezamenlijk ons eerste vrijwilligersoverleg gehouden. Verslag hiervan 

volgt nog en wordt aan jullie allen per mail verspreid. Het volgend overleg is gepland op zaterdag 11 

juni 2011 van 10.00 uur tot 12.00 uur. Van jullie wordt gevraagd agendapunten op te geven per mail 

via info@mdkl.nl . De agendapunten dienen UITERLIJK op vrijdag 27 mei binnen te zijn. 

Op zaterdag 14 mei 2011 is er een interview afgenomen met bestuurders van stichting MDKL door 

Mariëlle Strucks, in het kader van haar onderzoek binnen de nulde lijn. Dit in navolging van het 

interview wat jullie met haar hebben gehad in april. 

In de doelformulering van stichting MDKL over het jaar 2011 had het bestuur aangegeven dat het 

professionaliseren van de website zou moeten worden afgerond rond eind maart. Dit doel is ietwat 

verlaat bereikt door het online plaatsen van de professionele site in de tweede week van mei 2011. 

Gezien het feit dat we ruim 90 % van de gestelde doelen reeds hebben behaald, vraagt het bestuur 

van jullie een pro actieve houding aan te nemen en mee te denken over het formuleren van doelen 

die we ons kunnen stellen voor de tweede helft van dit jaar. Wat in ieder geval van belang is, is onze 

financiële borging en het starten van hobbyprogramma’s voor veteranen en partners van veteranen. 

Mogelijk dat jullie met elkaar andere doelen weten te formuleren, laat dit het bestuur dan weten 

door een mail te sturen naar info@mdkl.nl 

De gesprekken met BOSS Zuid-Limburg zijn afgerond, het resultaat is dat definitief de soosactiviteiten 

van de BOSS verlegd zijn geworden naar stichting MDKL. De data die hiervoor reeds zijn bekend 

gegeven zijn: Dinsdag 7 juni 2011, Dinsdag 5 juli 2011, Dinsdag 2 augustus 2011. Deze 

soosactiviteiten zullen beginnen rond 14.00 uur en eindigen rond 16.30 uur. Omdat het een besloten 

activiteit betreft heeft het bestuur besloten dat voor de leden van BOSS getolereerd wordt dat ze 

tijdens de activiteit meegebrachte alcoholische drank mogen nuttigen. De overige consumpties 

worden genoteerd en later bij het bestuur van BOSS Zuid-Limburg gedeclareerd. 

Het boek waar stichting MDKL aan mee gewerkt heeft zal waarschijnlijk in weken 21 en 22 (23 mei 

t/m 5 juni) bij stichting MDKL afgeleverd worden. In deze periode zal er een afspraak worden 

gemaakt met de auteurs van dit werk, om gezamenlijk met onze stichting op locatie, te toasten op 

het resultaat. Namens het bestuur krijgt iedere vrijwilliger een exemplaar aangereikt, en is er de 

gelegenheid om je exemplaar te laten signeren. Op welke datum dit gaat gebeuren is afhankelijk van 

de tijd die de auteurs hiervoor beschikbaar hebben. We laten dit zo snel als mogelijk weten. Als je er 

niet bij kunt zijn maar je wilt wel een gesigneerd exemplaar, geef dit dan aan via info@mdkl.nl we 

laten dan een exemplaar voor je signeren. 

Edge fotografie start haar inspanningen op zaterdag 21 mei en zondag 22 mei. 
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Het borgen van onze inloopvoorziening is erg belangrijk, het bestuur vraagt jullie dan ook dringend 

om jezelf in te plannen in het rooster, zodat de inloopvoorziening draaiende gehouden kan worden 

en gerund gaat worden door vrijwilligers. We hopen dat iedereen van jullie dit gaat doen, zodat we 

met elkaar in staat zijn hier een positieve invulling aan te geven. Vanaf 15 mei a.s. staat er een 

koffieapparaat voor vrijwilligers die geen dienst hebben, in de keuken van stichting MDKL. De koffie 

voor bezoekers wordt dan vanuit de koffiebar uitsluitend geschonken door de vrijwilliger van dienst. 

(dit in het kader dat we een vergoeding van 0.50 eurocent per consumptie aan onze bezoekers gaan 

vragen). Ik dank jullie allen voor je inzet! 

Op woensdagavond 19 mei is de voorzitter van stichting MDKL geïnterviewd door Radio Venray. Dit 

interview was live te beluisteren op de radio. Hierin werd ruim aandacht geschonken aan stichting 

MDKL en haar werkwijze, en was bedoeld als reminder naar de landelijke veteranendag in Den Haag. 

Het radiofragment is in het bezit van het stichtingsbestuur en kan indien gewenst aan de vrijwilligers 

ter ore gebracht worden.  

Op woensdag 1 juni waren de schrijvers Jack Botermans en Wim van Grinsven bij stichting MDKL te 

gast om gezamenlijk met het bestuur en de vrijwilligers van de stichting het glas te heffen op het 

prachtige resultaat van het boek “Die Goeie Ouwe Diensttijd”. Tijdens deze bijeenkomst was er 

gelegenheid om je exemplaar wat je van het stichtingsbestuur hebt gekregen, te laten signeren. 

Op donderdag 2 juni was stichting MDKL aanwezig met een 7-tal legervoertuigen tijdens de viering 

van de watertorenfeesten te Schimmert. De aanwezigheid van ons materieel leverde de stichting 

100,- euro op. Er was een springkussen voor de kinderen, er werd een demonstratie met een 

crossmotor gegeven en naast dit alles speelde de locale fanfare haar volledig repertoire vanaf een 

kiosk. Voor de inwendige mens werd voorzien in drank, belegde broodjes en barbecue. De 

bezoekersaantallen waren gemiddeld, hetgeen te wijten valt aan de verschillende communiefeesten 

en natuurlijk de braderie te Hoensbroek, welke op dezelfde dag vielen. 

Op dinsdag 7 juni staat stichting MDKL in het teken van de maandelijkse soos van de BOSS. 

Leden van de BOSS zijn van 14.00 – 16.30 uur bij ons te gast. 

De zomerbarbecue welke het bestuur gepand had op 13 juni, is verplaatst naar de maand augustus, 

de definitieve datum wordt in het vrijwilligersoverleg op zaterdag 11 juni met elkaar vastgelegd. De 

barbecue staat in het teken van contactmiddag/avond en is bedoeld voor veteranen, partners, 

dienstslachtoffers, vrienden van de stichting en vrijwilligers. 

Edge fotografie start haar inspanningen weer op zondag 19 juni. 
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De aankondiging posters voor de kalenders zijn klaar, het resultaat is werkelijk subliem en past 

volledig in de huisstijl van stichting MDKL. 

Over de verkoop: tijdens de voorverkoop kost een kalender 10,- euro 

Vanaf september kost de kalender 12,50 

Indien hij verzonden moet worden komt er 2,- euro aan porto bij. 

Dit is in overleg met Edge fotografie zo afgesproken. 

De informatie over de veteranendagen wordt jullie medegedeeld tijdens het vrijwilligersoverleg, 

maar een ding wil ik jullie alvast verklappen: tijdens de landelijke veteranendag in Den Haag zullen 

wij versterkt worden door twee kalendermodellen, welke flyers verspreiden onder de bezoekers (in 

foto tenue uiteraard). 

 

Juli/augustus 2011 

We hebben ons goed ingezet tijdens de lokale veteranen dag in Beek op 18 juni j.l, waar we met een delegatie 

voertuigen en vrijwilligers de veteranen aan huis hebben afgehaald en met hen vervolgens op het gemeentehuis 

in Beek hebben geluncht. Daarnaast zijn er een paar vrijwilligers naar de provinciale veteranen dag te Roermond 

gegaan, ter versterking van de organisatie aldaar. 

Op 25 juni j.l. heeft stichting MDKL zich als representant van de landelijke nulde lijn perfect geprofileerd tijdens de 

landelijke veteranen dag op het Malieveld in Den Haag. Daar heeft stichting MDKL gesproken met alle 

hoogwaardigheidsbekleders, t.w. zijne koninklijke hoogheid prins Willem Alexander, premier minister Rutten, IGK 

Oostendorp, kol. Van der Giessen en voorzitter stuurgroep LZV kol. Berendsen. Het was een zeer geslaagde 

veteranen dag waarbij stichting MDKL zich maximaal heeft laten zien. 

Citaat evaluatie over de NLVD vanuit DCBMW: 

Casus 

“Gedurende de dag heeft de ex-Libanon veteraan dhr Vd Ven uit Helmond de gemoederen op het veld bezig 

gehouden. Hij arriveerde al aangeschoten op het Malieveld met een rugzak vol blikken bier. 

Ik heb betrokkene overgenomen van de V-BMW en begeleid naar het 0e lijn inloophuis, (MDKL), tevens als pilot 

aanwezig op het Malieveld, doch zoals afgesproken buiten de LZV omgeving. 

Hier is dhr Vd Ven op een uiterst laagdrempelige manier en met enkele aanwezige Libanonveteranen onder het 

genot van een kop koffie en sigaar opgevangen en begeleid naar zijn kameraden (lichting) zodat hij uiteindelijk 

heeft kunnen deelnemen aan het defilé.  

(De boosheid van dhr Vd Ven werd deels veroorzaakt omdat hij in de grote tenten zijn groep niet kon vinden.) 
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Na het defilé, slechts enkele minuten voor het arriveren van de VIP’s kwam dhr vd Ven opnieuw in zijn boze 

toestand verhaal halen. Ditmaal heb ik hem verwijderd van het Rustpunt, op basis van het feit dat hij vanwege 

zijn toestand niet benaderbaar was voor verdere hulpverlening en hij ook het recht had om van de feestdag te 

genieten, evenals alle andere aanwezigen. 

Dhr Vd Ven is bekend bij De Basis, de aanwezige collega’s van De Basis hebben zijn toegewezen MW 

geïnformeerd over de situatie. Dhr Vd Ven heeft zich verder niet meer laten zien of horen. 

Advies 

Deze formule door te zetten bij toekomstige versies van NLVD en te bezien op welke overige 

veteranenevenementen deze vorm van samenwerking en profilering een aanvullend karakter kan bieden. Tevens 

de verbinding te zoeken met de 0e lijn inloopvoorzieningen welke in staat zijn te voldoen aan de verwachtingen 

vanuit bv het LZV of organiserende comités (bv NLVD).” 

Wat opvalt is dat het bezoekersgedrag op onze website met 600 bezoeken per maand is toegenomen na de 

NLVD. 

De fotoshoots voor de MDKL veteranen verjaardag kalender zijn bijna afgerond, in augustus zal Edge fotografie 

nog een tweetal fotoshoots nemen, een op een mijnenveger van de marine en een op de vleugel van een spitfire. 

Nadat alle foto’s geselecteerd zijn, worden deze voorgelegd aan het bestuur van stichting MDKL en wordt 

definitief een keuze gemaakt over de content van deze unieke kalender, waarna deze in productie genomen gaat 

worden. Verwachting is dat we in september over de kalenders kunnen beschikken. 

Op 05 juli heeft BOSS kring Limburg-zuid wederom haar soosbijeenkomst. 

Opkomst is gestaag groeiend, dit keer waren er 10 deelnemers, met als klap op de vuurpijl de aanwezigheid van 

Chiem van Empelen, de landelijke voorzitter BOSS. Samen met hem is het bestuur in gesprek gekomen 

aangaande de nulde lijn zorg voor veteranen. 

Op 06 juli is het stichtingsbestuur op locatie in gesprek gekomen met Kol. Berend Berendsen, voorzitter 

stuurgroep LZV, over hoe het LZV de verbinding kan maken met de nulde lijn zorg. Het bestuur heeft inzicht 

gegeven in de processen, expertise en werkwijze van stichting MDKL. Belangrijke conclusie is dat Berend 

Berendsen ons ziet als para-professionals in de nulde lijn, en o.m. stichting MDKL ziet als vindplaats en 

contactplaats om verbinding te maken met zorgmijders (volgens de definitie LZV die veteranen die geen 

verbinding leggen met 1e of 2e lijn professionele zorg). Afspraak met Berend is dat Berend vanuit zijn positie in de 

LZV vergaderingen verslag uitbrengt aan alle partners binnen de LZV structuur omtrent stichting MDKL. In een 

later stadium zal er een verbinding gelegd worden vanuit het LZV met de nulde lijn zorgpartners. 

 

Citaat uit het gastenboek: 

“Het is een indrukwekkend en oprecht hartverwarmend initiatief wat jullie hier gerealiseerd hebben. Oog voor 

detail en daardoor oog voor de mens in iedere veteraan. Een waardevol bezoek. Ik zal er zorg voor dragen dat de 

LZV koepel zich kan laten blijven inspireren door initiatieven als MDKL.” 
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Op 07 juli is het bestuur wederom in gesprek gekomen met het UWV om te kijken of wij vanuit onze voorziening 

structureel een maatschappelijke verantwoording kunnen invullen m.b.t. het begeleiden van jongeren richting 

werk-leer trajecten. Dit gesprek is zeer positief verlopen, het idee wordt nu voorgelegd aan de coördinator 

jeugdzaken en we komen later op locatie MDKL in augustus hierover verder in gesprek met elkaar. 

Op 11 juli zal het stichtingsbestuur in overleg komen met het bestuur van het thuisfront comité. Het bestuur zal in 

dit overleg inzicht krijgen in de werkzaamheden vanuit het thuisfront comité, en zal trachten de verbinding te 

leggen met dit comité, met als rendement: over en weer versterking. In het volgende bulletin hierover meer. 

Momenteel onderzoekt stichting MDKL of er behoefte bestaat in de ondersteuning van veteranen welke stationair 

zijn opgenomen in verzorgingshuizen, verpleegklinieken etc. Resultaat van de eerste gespreksronden is positief 

over dit initiatief, waarbij stichting MDKL 1x per maand een soos wil gaan organiseren binnen dergelijke centra. 

Later hierover meer. 

Het stichtingsbestuur is bezig zich een beeld te vormen over hoe een noodfonds voor de buddy support eruit kan 

gaan zien. Dit doen we door intervisie en d.m.v. mind mappen. Binnenkort zal de stichting naar alle nulde lijners 

een brief sturen met een kleine enquête om te onderzoeken of er behoefte bestaat. Doel van dit project is dat de 

nulde lijn in staat wordt minder afhankelijk te geraken van subsidies, welke worden verstrekt door de 28 fondsen. 

Zo gauw er nieuwe ontwikkelingen zijn zullen we dit verder middels het bulletin aan geven. 

Als laatste kan het bestuur nog vermelden dat in het kader van contactavonden, de zomer barbecue 

gepland is op zaterdag 06 augustus vanaf 19.00 uur. Inschrijving via info@mdkl.nl en de kosten € 10,- 

p.p. bedragen excl. Drank, welke tegen een vergoeding van € 1,- per consumptie te verkrijgen is. 

Op 11 juli heeft het bestuur van stichting MDKL op eigen locatie gesproken met het thuisfront comité van de 

landmacht TFC-KL. Het was een zeer aangenaam gesprek waarin het bestuur TFC-KL inzicht gaf in hun 

activiteiten  en verdiepend werd ingegaan in welke rol zij spelen voor het thuisfront van uitgezonden personeel. 

Op haar beurt heeft het bestuur van stichting MDKL inzicht gegeven in haar taken en uitvoering, waarbij 

paralellen duidelijk zichtbaar waren.  TFC-KL gaf aan een bijzondere sympathie voor onze stichting te hebben en 

besloot onze website aan hun website te koppelen door middel van het plaatsen van een directe link. Verder 

werd er afgesproken elkaar te blijven informeren en regelmatig met elkaar contact te behouden. 

Stichting MDKL heeft een brief verstuurd aan o.m. CICERO en SEVAGRAM waarin aangegeven wordt hoe 

stichting MDKL op basis van proef soosactiviteiten wil aanbieden voor veteranen die stationair zijn opgenomen in 

verzorgingshuizen. We verwachten eind september hier meer zicht op te hebben zodat we in oktober mogelijk dit 

project kunnen laten starten. 

Op 02 augustus was er weer de BOSS soos voor de kring zuid. Merkbaar was dat het aantal deelnemers gestaag 

groeit, dit keer telde de club 12 deelnemers. Gezien het warme weer werd er gezellig onder elkaar een 

schaduwrijk plaatsje gezocht voor de ingang van het inloophuis van de stichting. Op dinsdag 02 september start 

de BOSS kring Zuid haar herdenkingsrit weer vanaf stichting MDKL, vervolgt haar route via Maastricht, 

Margraten terug naar Nuth, alwaar wij die dag weer afsluitend verzorgen met soep en broodjes op onze locatie. 

Op 06 augustus j.l. werd onze zomer barbecue georganiseerd. Een zeer geslaagde avond, ondanks het wat 

slechter weer. De opkomst was goed, 52 deelnemers geteld en het gezelschap was zeer divers, van WO II 

veteraan tot aan Bosnië veteraan en alles wat ertussen valt. Velen hebben onder het genot van een drankje nog 

lang ervaringen met elkaar gedeeld. We mogen trots zijn op het behaalde resultaat. 
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De laatste ontwikkelingen op het gebied van de landelijke normering. Hierover valt te melden dat de stuurgroep 

een gesprek heeft gehad met het bestuur van het V-fonds. Hieruit is zeer weinig positiefs te melden, het fonds 

heeft aangegeven geen financiële steun meer te geven aan individuele initiatieven binnen de nulde lijn, en enkel 

nog steun toekennen aan partners die zij erkennen. Dit zijn: het veteranenplatform, de Basis, het 

veteraneninstituut en de BNMO. Tijdens de nulde lijn vergadering is er vanuit stichting MDKL het idee ingebracht 

dat we vanuit de dienstverlenende centra een overkoepelende organisatie willen vormen, met een onafhankelijk 

bestuur, welke wordt bijgestaan door een raad van advies, waarin spelers zitten die door het V-fonds erkend 

worden. Deze vijf dienstencentra zullen een naamsverandering ondergaan en heten in de toekomst 

veteranencentra. De veteranencentra zijn in de regio’s verdeeld en zijn verantwoordelijk voor de nulde lijn hulp 

aan veteranen in de regio van vestiging. Daarnaast zijn de centra belast met het opleiden van nulde lijn 

veteranenhelpers en de coördinatoren voor de regio. De veteranencentra zijn 24 uur dagelijks bereikbaar en 

vormen de brug naar de professionele hulp. Uitwerking en onderhandeling loopt hier nog. Later meer. 

Op de agenda van Augustus staat gepand ons uitje naar Maaldrift. Gezien de aanmeldingen hiervoor zijn er 

vanuit Defensie een 3-tal busjes gereserveerd voor het vervoer. Op 26 augustus is het vertrek stipt 08.00 uur 

vanaf locatie stichting MDKL. Zorg dat je op tijd bent! 

Op zaterdag 27 augustus is de reünie gepland voor ISB (identiteitsgroep steenrode baretten). Het programma 

voor die dag ziet er als volgt uit: 

Welkom vanaf 10.00 uur met koffie en cake, 

Mogelijkheid om een rondrit te maken door het Heuvelland tegen extra betaling, 

Lunch met soep en brood, 

Welvoorziene barbecue, 

Einde reünie: 19.00 uur. 

Graag zouden we van onze vrijwilligers en vrienden van de stichting vernemen of je aanwezig bent op die dag en 

of je bereid bent met de reünisten een rondrit te maken van ongeveer 1 ½ uur. Graag vernemen we dit via 

info@mdkl.nl, en wel vóór 20 augustus a.s.. 

De voorverkoop van de MDKL Veteranen verjaardagkalender verloopt zeer voorspoedig, op dit moment zijn er 99 

kalenders besteld en afgerekend in de voorverkoop. 

Ook de wachthuisjes vinden langzaam aftrek, tot op vandaag hebben we er maar liefst 11 verkocht! 

 

September/oktober 2011 

Op 03-09-2011 heeft onze stichting medewerking verleend aan de Indië herdenking in Roermond. 

Ondanks de grote hitte was het een waar spektakel om te zien, aan het monument zijn door vele 

hoogwaardigheidsbekleders maar liefst 100 kransen gelegd! De opkomst van deelnemers was bijzonder groots te 

noemen, naar schatting waren er 23000 deelnemers. Uit  de evaluatie bleek dat de organisatie was zeer tevreden 

en heeft voor het volgend jaar weer gevraagd of stichting MDKL hieraan haar medewerking wil verlenen. 
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Op dinsdag 06-09-2011 heeft afdeling zuid van de BOSS haar jaarlijkse herdenkingsrit gereden. Functie van 

stichting MDKL was in deze functioneren als vertrekpunt en terugkomstpunt. Gereden werd er gezien de hoge 

leeftijd van de deelnemers met luxe auto’s. Aan het monument in Nuth heeft onze vrijwilligster Finy nog een klein 

gedicht voorgelezen, waarna de stoet terug keerde naar het MDKL en aanschoof voor soep en broodjes.  

Op vrijdag 09-09-2011 opende stichting veteranen Amsterdam haar deuren van het kersverse veteranencentrum 

in Amsterdam. Bij de opening was namens stichting MDKL Jos Schoeman vertegenwoordigd en overhandigde 

een aantal mooie lijsten met foto’s van Eugiene Sandel met hoogwaardigheidsbekleders, welke door onze 

stichting zijn genomen tijden de Nationale veteranen dag in Den Haag. Een korte kennismaking of impressie van 

deze stichting vind je onder:  www.stichtingveteranenamsterdam.nl 

Zondag 11-09-2011 heeft stichting MDKL zich van haar goede kant laten zien door haar deelname aan de 

landelijke open monumentendag. Er was op eigen terrein voorzien in een verkooptent waar we overtollige militair 

gerelateerde zaken aan de man probeerden te brengen. Die dag zijn er veel bezoekers geweest, maar liefst 113, 

waarvan er verschillende nog graag eens terug komen. Tijdens deze dag kwam de opbrengst van de 

boekenmarkt die men organiseerde op de Pingerhoeve ten gunste van onze stichting. Deze dag heeft ons een 

kleine € 700,- opgeleverd, waarvoor we iedereen die hieraan heeft bijgedragen hartelijk danken. 

Aukje, onze HBO stagiaire heeft in goed overleg met haar opleiding en ons, besloten haar stage elders te gaan 

vervullen. Dit besluit heeft zij helaas moeten nemen om privé redenen. Wij wensen haar natuurlijk alle goeds en 

veel succes toe, en gaan ervan uit dat we haar nog eens op onze locatie mogen verwelkomen. 

14-09-2011 was het dan eindelijk zover: de vrouwenavond werd een feit. Maar liefst 6 deelnemers op de eerste 

avond is geen slechte start. Naar de toekomst toe hopen we natuurlijk op voldoende aanwas van deelnemers, 

zodat het nog gezelliger gaat worden. 

Het project DAF 66 is bijna ten einde gebracht. Wij allen mogen bijzonder trots zijn op het behaalde resultaat! In 

totaal heeft het project 490 manuren gekost, en heeft het project gelopen van 19 mei t/m 01 september. Wat we 

met elkaar hiervan hebben geleerd is dat er bij volgende projecten beter gecoördineerd moet worden, en we 

zullen de leermomenten zeer ter harte nemen. We hopen natuurlijk dat we nog een mooi najaar gaan krijgen 

zodat we allen nog wat rijplezier aan het dafje mogen beleven. 

Namens Marlies dan ook heel hartelijk dank voor jullie inzet. 

Als laatste wil ik graag het volgende nog even kwijt: de afgelopen maand was een bewogen maand, een maand 

waarin we met elkaar bijzonder hard hebben gewerkt aan onze stichting en aan het terrein van de stichting. Dit 

alles ging natuurlijk niet geheel over rozen. Daarom wil ik iedereen zeer hartelijk danken voor de inzet, maar ook 

voor de ondersteuning die wij als bestuur van jullie allen mochten ontvangen. 

Gelukkig krijgen we in de volgende maand wat meer ademruimte, welke in onze beleving een verademing is. 

ALLE VRIJWILLIGERS EN VRIENDEN VAN DE STICHTING HEEL HARTELIJK DANK! 

De tijd gaat hard, dit is alweer het bulletin van oktober, nog even en het jaar is weer om. 

In deze maand is natuurlijk weer het nodige gebeurd. Ik zal in dit bulletin in vogelvlucht inzicht geven wat er 

allemaal heeft gespeeld. 

Om te beginnen was een gedeelte van het bestuur genodigd aanwezig op de gouden bruiloft van John en Meity 

Snackers. Namens alle vrijwilligers van onze stichting werden zij gefeliciteerd. 
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Deze maand werden ook het veteranencentrum in Amsterdam (de veldpost) en het veteranencentrum (VNN) in 

Smilde geopend, gevolgd door veteranencentrum de Ouwe Stomp, welke na een verbouwing, uitgevoerd door de 

genie werd heropend. Helaas kon een afvaarding van ons bestuur alleen maar aanwezig zijn tijdens de opening 

in Amsterdam. Felicitaties werden door ons bestuur aan deze centra overgebracht. 

Dan is er een nieuwe ontwikkeling in veteranenland gaande: de sub werkgroep Buddysupport Nederland heeft 

het door de inbreng van stichting MDKL voor elkaar gekregen dat men gezamenlijk een intentieverklaring heeft 

ondertekend, welke aan alle belangrijke spelers binnen veteranenland is aangeboden. In deze intentieverklaring 

staat onder meer: wie we zijn, wat we doen, op welke manier en met welke partners. Deze intentieverklaring is de 

voorloper van een landelijk overkoepelend orgaan, waarbinnen we ons willen verenigen onder de vlag van 

Buddysupport Nederland. Ik zal jullie verder de details besparen, maar het komt hier op neer dat we naar de 

toekomst een gelijkwaardige serieuze partner zullen zijn, welke voorziet in een verantwoorde collectieve bijdrage 

op het gebied van dienstverlening aan veteranen, dienstslachtoffers en anderen, met een uniforme landelijke 

dekking. Ik ben als voorzitter van stichting MDKL hier heel erg blij mee, omdat in ons startdocument van stichting 

MDKL onder de rubriek toekomstvisie wij hier reeds melding van maakten. Als je graag meer informatie wenst, 

kun je dit vragen aan mij (Eric den Hertog). 

Inmiddels heeft de coördinator van de Nederlandse veteranenvereniging uit Curaçao een werkbezoek afgelegd 

aan stichting MDKL. Op dit moment wordt er bekeken of ook de Nederlandse Antillen de intentieverklaring wil 

ondertekenen, zodat ook zij zich verder aansluiten bij onze landelijke aanpak. Hun website is te vinden onder 

www.veteranencuracao.net 

Op 12 oktober was er weer een thuisfrontcontactavond. De opkomst was 7 personen en het thema was kralen 

maken. 

Op donderdag 20 oktober heeft stichting MDKL een introductiedag verzorgd voor de maatschappelijk werkers 

met een toegevoegde veteranentaak. Het thema van die dag was: kennis maken met de nulde lijn, en een dag 

mee draaien op de werkvloer. Deze dag is bijzonder goed gevallen bij de deelnemers en zal voor een tweede 

groep in november worden herhaald. 

Op zondag 30 oktober was het dan eindelijk zover, de presentatie van de veteranen verjaardagskalender. Het 

was een zeer druk bezochte middag, er zijn 83 mensen (genodigden) geteld. Opvallend was dat er ook een 

delegatie van de Veterans MC aanwezig was. Het was een zeer gezellige en geslaagde presentatie. Voor het 

fotoverslag: deze is terug te vinden op onze website. In het weekeinde van 13 november zal Checkpoint op onze 

locatie een reportage schrijven over de kalenderpresentatie, en zal gepubliceerd worden in de novembereditie. 

Het project daf ya 126 is bijna afgerond, het resultaat mag gezien worden. Aan dit project hebben een 6-tal 

veteranen en de nodige vrijwilligers meegewerkt. We zijn gestart op 19 september j.l. en naar verwachting verlaat 

dit voertuig de werkplaats op 14 november a.s. Gemiddeld aantal uren bedroeg 236 uur. De eigenaar dankt 

iedereen die hieraan heeft meegewerkt voor zijn of haar inzet. 

Stichting MDKL heeft een aanbod gekregen via 17 herstelcie uit Oirschot, om zich eventueel te manifesteren 

tijdens de landmacht dagen in 2012. Hiervoor heeft het bestuur een concept ingediend bij de organisator en we 

zijn in afwachting van een gesprek of goedkeuring. Zo gauw e.e.a. vaste vorm heeft zal dit medegedeeld worden 

tijdens het vrijwilligersoverleg. 
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November/december 2011 

Op 3 november waren er weer een 8 tal maatschappelijk werkers met een neven taak op veteranengebied bij ons 

te gast voor een introductie dag met als doel, binding met de werkvloer krijgen. 

Het programma bestond uit drie delen: eerst een informatief en oriënterend gesprek met uitleg over de stichting 

MDKL, daarna gezamenlijke lunch waarna de groep in twee werd gesplitst. De ene helft ging per legervoertuig op 

verkenning in het Limburgse heuvelland, de andere helft ging in gesprek met de aanwezige veteranen in het 

centrum. Na een uur werd er gewisseld. De dag werd afgesloten met een kleine snack waarna de terugreis door 

de deelnemers werd aanvaard. Feedback van de deelnemers was: een leerzame dag, en een beter sluitend 

gevoel bij wat er in de nulde lijn voorzieningen zoal de revue passeert. Ik wil graag Lei, Finy, Jeanne, Marlies en 

alle aanwezige veteranen heel hartelijk danken voor hun inzet. 

Op 4 november konden we met elkaar en vrienden van Wim een punt zetten achter het moeizame 

hulpverleningstraject. Een geweldige dag met als kroon een rondje op de voor Wim zo vertrouwde YP-408. De 

uitreiking van het draaginsigne Gewonden werd door de inspecteur generaal, tevens inspecteur der veteranen 

persoonlijk op Wims borst geprikt. Onderstaande tekst wordt in december gepubliceerd in Checkpoint en de 

defensiekrant. 

Uitreiking Draaginsigne Gewonden (DIG) Wim de Bakker 04-11-2011 

Op 04 november jl heeft de Libanonveteraan (KplI TSp BD) Wim de Bakker in het bijzijn van zijn gehele familie, 

vrienden en kennissen zijn DIG opgespeld gekregen door de IGK en tevens Inspecteur der Veteranen, de 

Luitenant-Generaal Oostendorp. In een hartverwarmende en zeer persoonlijke toespraak werd naast Wim ook 

zijn thuisfront en zijn buddy in het zonnetje gezet. 

De ceremonie werd bijgewoond door zo’n 25 veteranen van WW2 tot aan Afghanistan, inclusief 7 

Libanonveteranen, voor wie het tevens een indrukwekkende en emotionele gebeurtenis was. 

Het opspelden van de DIG vond plaats in het veteranen ontmoetingscentrum MDKL te Nuth, voor Wim inmiddels 

een vertrouwde omgeving. De vrijwilligers en vrienden van de stichting MDKL hebben het voor Wim mede 

mogelijk gemaakt de zware stappen in het hulpverleningsproces vol te houden, met als finale deze blijk van 

erkenning en waardering. Door de aanwezigheid van de zo vertrouwde (witte) YP 408, kreeg het geheel een 

extra glans, zeker na de korte rondrit. 

Na het opspelden van de DIG was er tijd voor felicitaties en een goed gesprek, aankleding, hapje en drankje 

waren als vanouds perfect geregeld door gastvrouw en gastheer, fam. Den Hertog. 

Voor Wim en zijn familie kan met deze blijk van erkenning en waardering nu een nieuwe periode in het leven 

vorm gaan krijgen. (bron: H.C.M. v. Tilburg) 

Een dikke pluim aan een ieder die hieraan heeft meegewerkt om deze dag tot een der onvergetelijke te maken 

voor Wim en zijn familie. Het fotoverslag is te zien op onze website. 

De veteranen verjaardag kalender is nu ook te verkrijgen bij de veteranenshop. De veteranenshop is een initiatief 

van Fred Janssen en heeft een dependance winkeltje op het Veteraneninstituut. De shop is virtueel te bereiken 

onder www.veteranenshop.nl 

Tevens zal de kalender te verkrijgen zijn op locatie van het museum Bevrijdende Vleugels in Best. 
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Onze website ondergaat momenteel een kleine verandering. De fotoverslagen zullen geplaatst worden in een 

picasa album om webruimte te sparen. Dit album zal middels een knop op onze website gekoppeld worden zodat 

deze snel en eenvoudig toegankelijk wordt voor het publiek. Ook de slide shows zullen verdwijnen en de foto’s op 

picasa zijn voor iedereen te downloaden. 

Langzaam gaat dit jaar ten einde, tijd om de balans van het jaar op te maken. Niet alleen de financiële balans, 

maar ook de balans voor het maken van ons jaarverslag is een tijdrovende klus. Gelukkig is er al veel op papier 

gezet, in de vorm van activiteitenoverzichten, kerncijfers, bezoekersaantallen, en verslagen. Ik ben nu bezig dit te 

inventariseren en te vertalen in een heus jaarverslag van onze stichting. Zo gauw dit klaar is krijgen jullie hiervan 

een kopie. 

Op 16 november was er weer een thuisfrontcontactavond met als thema perkamano. 7 deelneemsters hebben 

les gekregen in het beschilderen van perkamentpapier. Er werden naar een standaard voorbeeld wenskaarten 

gemaakt, een geslaagde activiteit. Het fotoverslag staat op de website. 

Op 17 november zijn we uitgenodigd tijdens een regimentsborrel van de BOSS te Assen. Namens stichting 

MDKL waren hierbij aanwezig: Lei, Finy en Jeanne. Het fotoverslag is op de website te bekijken. Stichting MDKL 

heeft een kaartje gestuurd naar Chiem van Empelen (voorzitter landelijke BOSS) i.v.m. het ondergaan van een 

operatie. 

Op 18 november is er een werkbezoek afgelegd door WNBR, een GGZ instelling en partner van het LZV om te 

bezien of en hoe deze organisatie in Brabant en de kop van Zeeland sluiting kan maken met stichting MDKL, en 

of er samenwerkingsverbanden kunnen worden aangegaan. 

Op 22 november heeft hoofd GV regio zuid een werkbezoek afgelegd bij onze stichting, om kennis te maken en 

te bekijken of de GV ook op structurele basis present kan zijn binnen onze stichting. 

Op 23 november was het bestuur van de Blue Helmets bij ons te gast. Het bestuur zou graag wat vaker van de 

gelegenheid gebruik maken om met hun club stichting MDKL te bezoeken. We zullen ze vaker binnen de 

stichting verwelkomen. 

06 december waren de leden van de BOSS kring Zuid weer aanwezig, het was een gezellige drukte, maar liefst 

17 man werden er geteld. De afdelingsvoorzitster Elly Pisters gaf aan dat Ciem van Empelen aan de hersenen 

was geopereerd, echter er was een hodgkin lymfoom geconstateerd, in de volksmond ook wel kanker genaamd. 

Het is nog afwachten of er geen uitzaaiingen zijn. Aalmoezenier Ludwina (GV regio Zuid) was ook van de partij, 

hetgeen bij menig stoter een hart onder de riem was. 

Op 07 december was er weer een thuisfrontcontactavond op het MDKL georganiseerd, de opkomst was met 7 

deelnemers best aardig te noemen. Het thema was: kerststukjes maken en de foto’s zijn weer te zien op de 

website van stichting MDKL. 

17 december kwamen de vrienden en vrijwilligers van de stichting bijeen om gezamenlijk kerst te 

vieren. Het was een bijzonder gezellige en knusse avond. Het bestuur van de stichting had voor 

iedereen een heus kerstpakket samengesteld. De vrienden en vrijwilligers werden hartelijk bedankt 

voor hun inzet in 2011. 

26 december was het dan alweer zover, een heus kerstdiner voor de gasten van stichting MDKL. 

Tafels waren feestelijk gedekt en vooraf gaand aan het diner werd onder leiding van aalmoezenier 

Lidwina de Boer (DGV) in het kader van bezinning stilgestaan bij kerstmis en werd het kerstgevoel 
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gezamenlijk gedeeld. Er waren 20 deelnemers welke aan het diner aanschoven. Het was een 

gemêleerd gezelschap, zo waren verschillende missies vertegenwoordigd, te beginnen bij WOII, 

Nieuw Guinea, Libanon en Bosnië. Het kersdiner werd dit keer door de familie den Hertog verzorgd, 

zodat ook de aanwezige vrijwilligers gezellig konden deelnemen. Er heerste gezelligheid en de avond 

werd rond 22.30 uur afgesloten. Voor wat betreft de georganiseerde activiteiten was dit de laatste in 

een serie van vele activiteiten welke de stichting voor haar doelgroep in 2011 heeft weten te 

organiseren. Terugkijkend op het jaar mogen we zeer tevreden zijn met de opkomst. Hiermee denkt 

de stichting te hebben aangetoond dat we in verschillende behoeften voorzien hebben. We hopen in 

2012 dan ook weer een programma te kunnen draaien met activiteiten van verschillende aard, met 

maximaal rendement voor onze doelgroep. Rest mij nog iedereen namens de doelgroep, van vriend 

tot vrijwilliger, heel hartelijk te danken voor zijn of haar inzet.  

Stichting MDKL onderzoekt of er in de regio Goirle (Brabant) een huiskamer ingericht kan worden. Op 

dit moment lopen de onderhandelingen met gemeente en overige. Indien er een huiskamer 

gerealiseerd wordt zal deze als dependance vallen onder het stichtingsbestuur van MDKL. Na 2013 

zal de huiskamer worden ontkoppeld en gaat deze zelfstandig draaien onder een eigen bestuur. 

 

 

In onderstaand overzicht uitleg over de gestelde doelen van stichting MDKL, en het behalen van deze 

doelen in 2011. 

Doelstelling                                               tijdslimiet                                          behaald 

                                                                                                                           ja               nee  

Opleiden vrijwilligers Eind januari 2011 X  

Syllabus vrijwilligers opleiding April 2011 X  

Functiebeschrijvingen Begin januari 2011 X  

Profiel vrijwilligers Begin januari 2011 X  

Profiel bestuurders Eind februari 2011 X  

Positioneren MDKL Eind november 2011 X  

Ontwikkelen protocollen Eind maart 2011 X  

Normeren 0-de lijn Medio 2012   

Brochure dienstverlening Eind maart 2011 X  

Externe hulpverleners Begin januari 2011 X  

Start vrijwilligersoverleg Begin mei 2011 X  

Educatieve programma’s Eind mei 2011 X  

Financiële borging MDKL Doorlopend    

Professionaliseren website Eind maart 2011 X  

Schrijven kwaliteitshandboek September 2011 X  

Landelijke intentieverklaring Begin november 2011 X  
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In 2012 is de stichting voornemens in het kader van het landelijk perspectief de organisatie te 

voorzien van meer diepgang. Het ligt in de intentie de verbinding te zoeken met collega’s binnen de 

nulde lijn en de samenwerking onderling te stimuleren en te verdiepen, bestaande 

samenwerkingsverbanden verder uit te bouwen en te intensiveren. 

Om dit te bereiken zal het bestuur van de stichting werkbezoeken gaan afleggen bij de verschillende 

fysieke organisaties en onderzoeken of er samenwerkingsverbanden aangegaan kunnen worden met 

als doel het wederzijds elkaar versterken in organisatie en uitvoering. Het motto in deze zal dan ook 

luiden: “eendracht maakt macht” Daarnaast zal de stichting zich over het lopende jaar 2012 ten doel 

stellen zich wat meer bezig te houden met thuisfrontzaken voor de post actieven en zijn/haar 

thuisfront. Zij zal trachten dit te doen door (activiteiten)programma’s aan te bieden voor deze groep. 

Een ander belangrijk punt welk stichting MDKL in het kader van samenwerkingsverbanden in 2012 

graag zou willen realiseren, is de aanwezigheid van de stichting op de NVD. Het uitganspunt hierbij is 

met meerdere nulde lijn partners akte de préséance te geven en op basis van buddysupport een 

toegevoegde waarde leveren aan het feestelijke aspect van dit evenement. 

Tevens heeft stichting MDKL zich ten doel gesteld dat ze als vertegenwoordiger van de nulde lijn 

aanwezig te zijn tijdens de landmacht dagen 2012 te Oirschot. Hier zal stichting MDKL naast het 

presenteren van de eigen stichting, informatie verstrekken aan bezoekers en belangstellenden over 

de gedefinieerde veteranen ontmoetingscentra elders in het land. 

Stichting MDKL zal in het lopende jaar 2012 trachten wederom een actieve bijdrage te leveren aan 

het tot stand komen van een landelijk overkoepelende organisatie binnen de wereld van 

buddysupport, en invulling  op basis van de nieuwe veteranenwet en de een loket gedachte.  

Financieel gezien zal de stichting ernaar streven om ten minste 25% van haar exploitatiekosten terug 

te verdienen, teneinde het bestaansrecht voor 2012 verder te stabiliseren. 

Voor de aanwezigheid van partners uit de LZV-structuren wordt vermeld dat de aanwezigheid van de 

bedrijfsmaatschappelijk werkenden van het CDC in 2012 maandelijks zullen blijven voortzetten. Zij 

zullen iedere 3e donderdag in de maand aanwezig zijn binnen stichting MDKL van 14.00-16.00 uur. 

We hopen midden 2012 sluiting te maken met de professionele nulde lijn GV, zodat zij eveneens 

vertegenwoordigd is binnen stichting MDKL, op structurele basis. 

Daarnaast zal het bestuur een opleiding ontwikkelen voor de dienstverleners binnen de eigen 

organisatie, en een syllabus schrijven over deze opleiding. 

Voor de vrijwilligers zal er een opfriscursus gedraaid worden zodat de kennis van de vrijwilligers up to 

date blijft. 

In de eerste periode van 2012 zal de stichting nadenken over het efficiënter indelen van onze 

inloopvoorziening, zodat deze maximaal is afgestemd op het thuisgevoel van onze doelgroep. 
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Onder deze paragraaf beschrijven we de bestaande contacten en de contacten die de stichting MDKL 

in 2012 wil leggen in het kader van buddysupport en samenwerking. 

Hieronder vallen de bestaande contacten met een zorgkarakter: 

Stichting “de Basis” Doorn 

Het Veteraneninstituut Doorn 

CDC (ministerie van defensie) Den Haag 

GV  (ministerie van defensie) 

GGZ  WN Brabant 

TFC-KL (thuisfront comité KL) 

 

De bestaande contacten met verenigingen op basis van buddysupport: 

Vereniging BNMO                                       Vereniging veteranen Curaçao 

Vereniging BOSS 

Vereniging  AVOM 

Stichting veteranen Beek 

 

De bestaande contacten met fysieke ontmoeting/veteranencentra: 

Stichting de oude stomp Alphen ad. Rijn (veteranencentrum) 

Stichting veteranen Amsterdam (veteranencentrum) 

Stichting veteranen noord Nederland Smilde (veteranencentrum) 

Stichting het Eldershoes Limburg (huiskamer voor veteranen) 

Stichting de Treffer Eindhoven (inloophuis voor veteranen) 

ECHO`s Home de landing Schaarsbergen (inloophuis voor veteranen e.a.) 

 

Overige nuttige contacten: 

Rekwisietencommissie K.L.  Maaldrift 
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Stichting MDKL heeft om bekendheid te genereren in 2011 als stichting de volgende publicaties 

gedaan: 

februari 2011 Info blad BOSS Zuid Herdenking i.s.m. MDKL 

april 2011 Info blad AVOM Utrecht Ervaringsverslag MDKL 

30 april 2011 Dagblad “de Limburger” Museumstukken i.s.m. MDKL 

mei 2011 Info blad BOSS Zuid Soosactiviteiten (Paasbrunch) 

19 mei 2011 SBS 6 Hart van Nederland Nieuwsflits inkrimping KL 

11 juni 2011 Omroep Helden-Panningen Interview & vet. Top 100 

29 juni 2011 Weekkrant Oost Gelders Vizier Interview n.a.v. lokale vet. dag 

06 juli 2011 Dagblad “de Limburger” Aankondiging  monumentendag 

Juli 2011 “Checkpoint” Aankondiging vet. kalender 

23 juli 2011 Omroep Venray Interview m.b.t. Nat. Vet. Dag 

Juli 2011 Weekblad “de Margriet” Interview veteranen 

Augustus 2011 Info blad BOSS Zuid Soosactiviteiten (verslag) 

18 augustus 2011 Dagblad “de Telegraaf” Aankondiging boek goeie ouwe 

18 augustus 2011 Dagblad “de Limburger” Aankondiging boek goeie ouwe 

10 sept 2011 Programma monumentendag Beschrijving MDKL 

10 november 2011 Defensiekrant Verslag DIG uitreiking MDKL 

02 december 2011 Dagblad “de Telegraaf” Stuk over de veteranenkalender 

December 2011 Vakblad vakbond voor militair Stuk over de veteranenkalender 

December 2011 “dubbel vier” Verslag DIG uitreiking MDKL 

December 2011 “Checkpoint” Verslag presentatie vet. kalender 

December 2011 “Monitor” Verslag DIG uitreiking MDKL 

 

Aan interne publicaties is invulling gegeven door maandelijks een vrijwilligersverslag uit te brengen, 

waarbij er een overzicht werd gegeven over de activiteiten die stichting MDKL heeft gedraaid, en 

werd er managementinformatie gedeeld met de vrijwilligers binnen de stichting. 

Voor wat betreft externe publicaties aan de doelgroep werd gebruik gemaakt van ons publicatiebord 

aan de buitenzijde van het gebouw, onze agenda en fotoverslagen op de website, en de publicaties 

welke terug te vinden zijn op de hyves site van de stichting. In maart heeft de stichting een aantal 

downloads in PDF formaat op haar site geplaatst welke door bezoekers mogelijk van nut kunnen zijn. 

Hieronder vallen aanvraagformulieren voor o.a. de veteranenpas, aanvraagformulier draaginsigne 

gewonden, en informatiebrochures voor invaliditeitspensioen voor gewezen militairen, 

voorzieningen voor gewezen militairen en bijzonder militair nabestaandenpensioen. 

Samenvattend mag worden gesteld dat stichting MDKL in het jaar 2011 via de sociale media vrijwel 

maandelijks  in de belangstelling heeft gestaan, met als rendement maximale naamsbekendheid in 

positieve zin. 
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Middels deze toegevoegde paragraaf wil ik even aandacht geven aan de flexibiliteit en de 

gezamenlijke drive binnen het gezin, welke nodig is om een dergelijke stichting te kunnen blijven 

continueren. 

In deze paragraaf zal ik trachten u inzage te geven in de persoonlijke situatie van het gezin, in relatie 

tot de stichting, de belasting, de valkuilen en de creativiteit van de gezinsleden. 

Toen de stichting in augustus 2010 definitief van start ging, werd het bestuur samengesteld uit twee 

bestuurders uit het gezin van de familie den Hertog, en een bestuurslid van buiten het gezin. Omdat 

het ging om een nieuw op te zetten organisatie werd er veel tijd gestoken in de stichting, welke het 

privé leven van het gezin niet altijd ten goede kwam. De aanslag die de stichting pleegde op de tijd 

die voor het gezin bestemd was, werd ook nog eens versterkt doordat de stichting als een van haar 

doelen  een 24 uurs bereikbaarheid had gesteld. Dit was in de startfase erg wennen, met name voor 

de kinderen van de familie den Hertog., en er werd gezocht naar een nieuwe balans hierin. De 

belasting op het gezin van dagelijks open zijn, werd voor een deel gecompenseerd door de inzet van 

vrijwilligers, welke gedurende de openingstijden op vaste dagen binnen de  inloopvoorziening 

werkzaamheden verrichten als gastheer/gastvrouw of vrijwilliger. Al snel werd voor het gezin 

duidelijk dat het starten en bedrijven van een dergelijk centrum meer gezien moet worden als een 

way of life, in plaats van een (vrije)tijdsbesteding, immers, dagelijks zijn er gasten welke gebruik 

maken van deze voorziening, en waaraan aandacht geschonken dient te worden. essentiële 

maatregelen die het bestuur heeft genomen om de familie te ontlasten zijn: het instellen van vaste 

openingstijden voor bezoekers (dagelijks van 09.00-17.00 uur) en op vaste dagen werken met 

vrijwilligers (dinsdag, woensdag en zaterdag). Dit geeft het gezin enige ademruimte en geeft de 

familie doorgaans de ruimte om dagelijks na 17.00 uur aandacht te geven aan familiaire 

aangelegenheden, hoewel dit subjectief is, want na 17.00 uur draait de familie den Hertog de 

bereikbaarheidsdienst van de stichting. Momenteel onderzoekt het stichtingsbestuur of het gezin 

niet ontlast kan worden door het instellen van een bereikbaarheidsrooster binnen de stichting, 

waarbij dienstverleners en getrainde vrijwilligers op toerbeurt deze dienst kunnen gaan vervullen. 

De stichting wordt financieel volledig gedragen door de input van de familie den Hertog, wat zich 

vertaalt in het maandelijks storten van de volledige WIA uitkering van de heer den Hertog. Het gezin 

en de daarbij gepaard gaande vaste lasten worden feitelijk betaald uit het salaris van mevrouw den 

Hertog. Dit is helaas noodzakelijk, daar er nog steeds geen subsidiegelden voor de stichting zijn 

toegekend. Door de aanhoudende recessie heeft de stichting ook nog geen financiële sponsoren 

gevonden, hetgeen zich vertaalt in een financiële belasting binnen de gezinssituatie van de familie 

den Hertog. 

Naar de toekomst toe hoopt de familie meer ademruimte te krijgen, zowel tijdsmatig als ook op 

financiële basis. Om dit te realiseren beraad het bestuur van de stichting zich, en heeft het 

stichtingsbestuur zich ten doel gesteld dat de stichting op zijn minst 25% van de stichting 

exploitatiekosten op eigen kracht gaat dragen in het lopende jaar 2012. 
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Mijn naam is Jeanne Stienen ben 58 jaar en woon in Deurne. Ben getrouwd met Gerrie v Moorsel. 

Mijn hobby’s zijn legervoertuigen, schilderen op perkament, muziek en wandelen in de natuur. Ik 

werk al ruim 35 jaar als verzorgende in de thuiszorg. Vooral met terminale zieken, gehandicapten en 

bejaarden. Doordat ik in mijn eigen leven veel tegenslagen te verwerken heb gehad en vaak door 

anderen teleurgesteld ben geworden, is het voor mij  soms  moeilijk om dingen altijd positief te zien. 

Mijn reactie kan dan voor mensen die mij niet persoonlijk kennen soms minder leuk overkomen. Ik 

ben eerlijk en erg sociaal voelend en hou er niet van als mensen achter mijn rug om ergens iets van 

vinden en dat niet naar mij terug koppelen maar er vervolgens mee naar anderen toe gaan. Kom 

gewoon met je verhaal en lieg er niet om. Zo steek ik ook in elkaar. 

Ben sinds 2004 met het groene virus besmet. Mijn eerste legervoertuig was een daf YA 126 

wapendrager die ik met een kennis samen heb opgeknapt en waarmee ik ruim 4 ½ jaar met plezier 

heb gereden. Ik ben lid geworden van enkele legervoertuigen verenigingen, waardoor ik ook meer 

met andere groen vrienden in contact ben gekomen. Zo ben ik ook met Eric en Marlies in contact 

gekomen die ik dus al verschillende jaren ken toen ze nog in Lemiers woonden.   

Hun museum in Nuth heeft erg veel indruk op mij gemaakt en ik voelde me daar al gelijk thuis. Zo 

kon ik ook de dingen van mijn eigen vader een plaats geven die voor mij erg belangrijk zijn. Wat eerst 

hobbymatig was is nu professioneel geworden en dat kost tijd en de nodige inzet van vrijwilligers. 

Sinds half augustus heb ik eigen woonruimte in Nuth gehuurd om in de weekenden en, wanneer 

nodig is voor het MDKL, aanwezig te kunnen zijn. Verder vind ik het inzetten van mijn voertuig voor 

de veteranen tijdens reünies ,kransleggingen en rondritten een heel belangrijk aspect. Ook de 

website van het MDKL wordt door mij beheerd en daar gaan veel uurtjes werk inzitten. Soms denk ik 

wel eens dat veel mensen daar helemaal niet bij stil staan. Vaak ben ik hele avonden bezig om foto’s 

te sorteren en aan te passen en vervolgens op de site te plaatsen. Hoop het nog lang te mogen doen. 

In maart 2010 heb ik mijn daf verkocht en er een landrover 109 diesel voor terug gekocht en met 

hulp van mijn man en vrienden van het MDKL is deze weer helemaal gerestaureerd. 

Sinds het MDKL van inloophuis naar dienstverlening is gegroeid voel ik me erg hierbij betrokken, 

temeer om dat ik iets kan betekenen voor die mensen die  aandacht en erkenning verdienen. 

Daarom vind ik het fijn om vrijwilliger te kunnen zijn. Een luisterend oor kan al veel doen. Ook bij het 

organiseren van reünies, kinderfeestjes en EHBO ondersteuning (Mad Medic) wil ik graag mijn 

bijdrage leveren.  
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Mijn naam is Finy Philips, geboren op 23-09-1943. Samen met mijn echtgenoot Leo Philips, geboren 

20-11-1938, zijn wij vrijwilligers bij de stichting MDKL, Maatschappelijke Dienstverlening & 

Kameraadschap Legereenheden. 

Mijn beroep is verpleegkundige A en heb jarenlang in de zorg gewerkt als avond- en nachthoofd in 

een verpleegkliniek. Na een pittige cursus te hebben gevolgd onder leiding van dhr. Van Tilburg 

kregen we in april het certificaat  “Buddy Support.” 

Wij zijn een ondersteuning onder leiding van Eric & Marlies den Hertog. We zorgen ervoor, dat 

bezoekers zich thuis voelen en dat de omgeving gezelligheid uitstraalt. Vooral een luisterend oor is 

heel belangrijk en natuurlijk een kopje koffie. Wij doen dit met plezier en hopen dit nog wat jaartjes 

te kunnen doen. 
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Intentieverklaring                          26-10-2011 
 
De voorzitters van de ontmoetingscentra (of door hen gemandateerden), deelnemers aan de 
werkgroep Buddy Support aan veteranen e.a., verklaren met ondertekening van deze 
intentieverklaring dat: 
 
1. De centra bedoeld zijn voor alle veteranen, oorlogsslachtoffers en dienstslachtoffers en hun 

directe omgeving (= veteranen e.a.) en niet uitsluitend voor hen die zorg nodig hebben of een 
specifieke missie hebben volbracht 
 

2. Binnen de centra het elkaar ontmoeten centraal staat naast de informatievoorziening aan 
veteranen e.a. over o.a. de mogelijkheden aan zorg / regelgeving 

 

3. Activiteiten die ontplooid worden in de centra gericht zijn op het welzijn en welbevinden van alle 
bezoekers 

 

4. Gewerkt wordt vanuit een informeel dienstverlenend karakter: De medewerkers van de 
veteranencentra gaan geen professionele zorg, hulpverlening of begeleiding (of onderdelen 
daarvan) aan met bezoekers 

 

5. De inhoud van de nieuwe veteranenwet, de centrale loketgedachte van het Veteraneninstituut 
en de werkwijze van het Landelijk Zorgsysteem Veteranen (LZV) centraal staan in de 
ondersteuning van hulpvragende veteranen 

 

6. De centra van meerwaarde kunnen en willen zijn voor de veteraan en de directe omgeving door 
aansluiting te maken bij het LZV 

 
7. Faciliteiten (te denken valt o.a. aan infra) kunnen worden geboden aan professionele zorg-, en 

hulpverleners van het LZV zodat deze aansluiting kunnen maken met Buddy Support in het 
centrum 

 

8. Dit betekent dat deze professionele zorg-, en hulpverleners aanwezig zijn op het centrum zonder 
een behandelingstraject in het centrum uit te voeren; de zorg-, en hulpverleners garant staan 
voor een adequate doorverwijzing via het centrale loket voor veteranen CAP Vi, c.q. de reeds 
opgestarte hulpverlening van een (aangesloten) GGZ instelling, behandelaar of huisarts etc.  

 

9. Het centrum de privacy en persoonlijke veiligheid van de bezoekers borgt tijdens de contacten 
met professionele zorg-, en hulpverleners 

 

10. Bij ontoereikendheid van Buddy Support contact wordt gezocht met het CAP Vi tenzij de 
hulpvrager anders wenst 

 

11. De centra een vindplaats willen en kunnen zijn van “zorgmijders” en “drop-outs” 
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12. De centra ondersteuning willen bieden in veldonderzoek (kennisvergaring) 
 
13. De centra een bijdrage willen leveren op dagen van waardering en erkenning voor veteranen 

(zoals -Nederlandse- veteranendagen) 
 

14. Zij zich niet uitlaten over het optreden van het LZV, doch doorverwijzen naar de 
communicatiedeskundige van het LZV 

 

15. Zij zich niet inlaten met bedrijven (die zorg verlenen aan Veteranen e.a.) die geen onderdeel zijn 
van officiële zorgsystemen 
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