Stichting MDKL

Jaarverslag 2013
Van stabiliteit naar continuïteit
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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag van stichting MDKL-Nederland over het jaar 2013. De titel op het voorblad
geeft aan dat de stichting het jaar 2013 heeft gebruikt om het stabiele karakter van de organisatie te
continueren. In dit perspectief heeft het bestuur een begin gemaakt met een kwaliteitsverbetering
slag, en zijn we begonnen om het kwaliteitshandboek met de daarbij behorende
stichtingsprotocollen naar het HKZ niveau te tillen. Ook onze website werd volledig nieuw ge re-fit en
heeft hiermee naast een professionelere uitstraling, een gebruiksvriendelijker karakter gekregen.
Daarnaast werd een accountant aangetrokken welke samen met de penningmeester de financiële
verantwoording van onze stichting draagt.
Onze hoofdlocatie in Nuth heeft een metamorfose ondergaan, waardoor deze efficiënter wordt
benut. Het accent ligt hiermee op een meer huiselijkere omgeving, en sluit hiermee meer aan op de
beleving en behoeften van onze doelgroep. De algemene zaal werd omgebouwd en voorzien van
een mooie display/diorama. Ook heeft de stichting werk gemaakt om zich meer in te zetten voor de
partners van onze doelgroep, en zo heeft de stichting maandelijks een partnercontactavond
georganiseerd welke aardig constant werd bezocht.
Gedurende het lopende jaar heeft de stichting binnen het werkverband van de gedefinieerde
ontmoetingscentra (VOC) op basis van overeenstemming en afstemming met verschillende partners
samengewerkt, ondersteund en geparticipeerd. Zo heeft de stichting materiaal, kennis en expertise
gedeeld met verschillende ontmoetingscentra, heeft een afvaardiging van het bestuur actief
geparticipeerd in de VOC overlegstructuren en werd er op basis van dienstverlening ondersteund en
samengewerkt m.b.t. regionale en landelijke manifestaties. Over haar dependances is er te melden
dat de voorzieningen in Hank en Beilen stabiel draaien. Daarnaast is de voorziening in Tilburg hard
bezig om het pand operationeel te maken en als ontmoetingscentrum in 2014 te kunnen gaan
draaien. Naast dit alles is het volgende nog vermeldingswaard, de dependance in Vught werd toe
geleid naar zelfstandige aanmelding binnen de VOC en werd de veldkeuken van Alan Bax aan onze
organisatie toegevoegd als mobiele MDKL voorziening.
Een andere belangrijke zaak is dat de training “nulde lijn helpende VOC”, welke onze stichting heeft
ontwikkeld, een formeel karakter heeft gekregen. De training werd voorzien van een erkend
certificaat en is een aanvulling op de bestaande basis training “veteranenhelper” van stichting DE
BASIS. Al met al een turbulent jaar, waarin veel is gebeurd en gezamenlijk heel hard is gewerkt. Mijn
dank aan allen voor uw inzet waarmee u specifiek heeft bijgedragen aan het welzijn van onze
doelgroep! Het jaar 2014 zal staan in het kader van doorgroeien in stabiliteit naar duurzaamheid.

Eric den Hertog
Voorzitter stichting MDKL-Nederland
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Overzicht activiteiten 2013:
In het onderstaande schema vindt u een overzicht van de activiteiten die de stichting in het
afgelopen jaar heeft gedraaid.
Datum

Activiteit
08-01-2013
09-01-2013
12-01-2013
29-01-2013
02-02-2013
03-02-2013
05-02-2013
13-02-2013
16-02-2013
17-02-2013
20-02-2013
23-02-2013
26-02-2013
05-03-2013
13-03-2013
14-03-2013
23-03-2013
24-03-2013
01-04-2013
02-04-2013
06-04-2013
14-04-2013
14-04-2013
17-04-2013
18-04-2013
20-04-2013
04-05-2013
07-05-2013
18-05-2013
19-05-2013
24-05-2013
25-05-2013
26-05-2013
04-06-2013
15-06-2013
22-06-2013
25-06-2013
29-06-2013
30-06-2013
02-07-2013
14-07-2013
06-08-2013
08-08-2013

Locatie

BOSS nieuwjaarsreceptie
Thuisfrontavond vrouwen
Nieuwjaarsreceptie MDKL
Interview DGV
Music 4 Vets
Carnavalsrit Prins Geleen
BOSS soos
Haring Bijten
Signeersessie Marco Kroon
BOSS herdenking
Thuisfrontavond vrouwen
Verjaardagsfeest Libanon vet.
MGR HANSSEN Educatie
BOSS soos
Thuisfrontavond vrouwen
Sociale dienst defensie Belgie
Music 4 Vets
KTR Beurs
Paasbrunch
BOSS soos
wandelgroep
Signeersessie Marco Kroon
Steengrill
Thuisfrontavond vrouwen
Sociale dienst Defensie Belgie
Concert Music 4 Vets
Dodenherdenking
BOSS soos
Liberty beurs
Liberty beurs
Training BASIS
Training BASIS
Music 4 Vets
BOSS soos
Midzomer BBQ
Veteranen dag Hank
MGR HANSSEN Educatie
Landelijke veteranen dag
Scouting Brunssum
BOSS soos
Mad Medic
BOSS soos
Forelvissen & BBQ
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MDKL Nuth 20 deelnemers
MDKL Nuth 6 deelnemers
MDKL Nuth 55 deelnemers
MDKL
promotie
MDKL Nuth 27 deelnemers
Geleen
promotie
MDKL Nuth 7 deelnemers
MDKL Nuth 8 deelnemers
MDKL Nuth 52 deelnemers
MDKL Nuth 54 deelnemers
MDKL Nuth 9 deelnemers
MDKL Nuth 17 deelnemers
MDKL Nuth 31 bezoekers
MDKL Nuth 10 deelnemers
MDKL Nuth 4 deelnemers
MDKL Nuth 3 deelnemers
Sevagram 12 deelnemers
Breda
promotie
MDKL Nuth 36 deelnemers
MDKL Nuth 11 deelnemers
MDKL Nuth 14 deelnemers
MDKL Vught 125deelnemers
MDKL Nuth 25 deelnemers
MDKL Nuth 5 deelnemers
Brussel
Studiedag
Heerlen 140
bezoekers
Beek/Nuth
Educatie
MDKL Nuth 9 deelnemers
Overloon
promotie
Overloon
promotie
MDKL Nuth 12 deelnemers
MDKL Nuth 11 deelnemers
MDKL Nuth 22 deelnemers
MDKL Nuth 9 deelnemers
MDKL Beilen 15 deelnemers
Hank
76 bezoekers
MDKL Nuth
31 bezoekers
Den Haag 11500 bezoekers
MDKL Nuth
27 bezoekers
MDKL Nuth 7 deelnemers
Zeswegen
EHBO
MDKL Nuth 10 deelnemers
MDKL Nuth 20 deelnemers

09-08-2013
14-08-2013
24-08-2013
25-08-2013
31-08-2013
03-09-2013
06-09-2013
09-09-2013
11-09-2013
15-09-2013

Camping de Bron
Thesispresentatie DCBMW
Zomer barbecue
Markt
ISB/MFO Reunie Educatie
BOSS soos Herdenkingsrit
Training DE BASIS
Burgemeester Nuth
Thuisfrontavond vrouwen
OMD

21-09-2013
24-09-2013
26-09-2013
27-09-2013

Veteranen dag Beek
Boekpresentatie Duitse veteraan
Vrijwilligers dag
MAS stage markt

29-09-2013
01-10-2013
09-10-2013
19-10-2013
26-10-2013
30-10-2013

Scouting Brunssum
BOSS soos etentje
Thuisfrontavond vrouwen
Bevers Scouting educatie
Scouting Brunssum
Zij Actief Hulsberg

01-11-2013
05-11-2013
06-11-2013

IGK lt.gen. van Ede
BOSS soos
DCBMW

13-11-2013
26-11-2013
03-12-2013
11-12-2013
13-12-2013
26-12-2013

Thuisfrontavond vrouwen
vrijwilligersuitstapje
BOSS soos
Thuisfrontavond vrouwen
Kennismaking vet. Voor de klas
Kerst inn High tea

Valkenburg
tentverhuur
MDKL Nuth
MDKL Nuth 36 deelnemers
Heerlen
promotie
MDKL Nuth 31 deelnemers
MDKL Nuth 15 deelnemers
MDKL Vught 11 deelnemers
MDKL Nuth (15.00 uur)
MDKL Nuth 8 deelnemers
Nuth 200 bezoekers
promotie
Beek
13 deelnemers
MDKL Nuth 25 deelnemers
Rotterdam
Taptoe
Brunssum promotie 40
geïnteresseerden
Mariarade EHBO promotie
MDKL Nuth 12 deelnemers
MDKL Nuth
MDKL Nuth 18 deelnemers
Hoensbroek Dropping
MDKL Nuth 26 bezoekers
promotie
MDKL Nuth (11.00 uur)
MDKL Nuth 11 deelnemers
MDKL Nuth 10 deelnemers
educatie
MDKL Nuth 6 deelnemers
Vredepeel
5 deelnemers
MDKL Nuth 10 deelnemers
MDKL Nuth 6 deelnemers
MDKL Nuth 9 deelnemers
MDKL Nuth 27 deelnemers

Overlegvormen welke stichting MDKL heeft gehouden of waar MDKL deel aan heeft genomen.
OVERLEGVORMEN INTERN 2013:
12-01-2013
09-02-2013
02-03-2013
13-04-2013
11-05-2013
13-07-2013
10-08-2013
14-09-2013
12-10-2013
09-11-2013
28-12-2013

Vrijwilligersoverleg MDKL
Vrijwilligersoverleg MDKL
Vrijwilligersoverleg MDKL
Vrijwilligersoverleg MDKL
Vrijwilligersoverleg MDKL
Vrijwilligersoverleg MDKL
Vrijwilligersoverleg MDKL
Vrijwilligersoverleg MDKL
Vrijwilligersoverleg MDKL
Vrijwilligersoverleg MDKL
Vrijwilligersoverleg MDKL
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MDKL Nuth
MDKL Nuth
MDKL Nuth
MDKL Nuth
MDKL Nuth
MDKL Nuth vervallen
MDKL Nuth
MDKL Nuth
MDKL Nuth vervallen
MDKL Nuth vervallen
MDKL Nuth

OVERZICHT OVERLEGVORMEN/SYMPOSIA EXTERN 2013:
15-01-2013

NLVD overleg

H. Schimmel “De Treffer’”

18-01-2013

VOC vergadering

Alphen aan de Rijn

29-01-2013

Interview DGV

Mevrouw Bisschops

30-01-2013

veteranenshop

L. de Boer

31-01-2013

Managementoverleg

MDKL Vught

13-02-2013

Overleg Mgr Hansenschool

Anita Collaris

02-02-2013

VOC Het veteranenhuis

R. Schuurmans

12-03-2013

Koninklijke Pit Pro Rege

Jan Hofman

13-03-2013

ABP / APG

Fien Janssen

15-03-2013

Projectgroep VOC

M. vd Giessen

27-04-2013

Managementoverleg

MDKL Tilburg

31-03-2013

Veteranen en thuisfront

R. Schuurmans

05-04-2013

VOC vergadering

Eindhoven

17-04-2013

Managementoverleg

MDKL Tilburg

24-05-2013

VOC vergadering

Havelte (volmacht Havelte)

01-06-2013

Beheerdersoverleg MDKL

MDKL – Nederland (Vught)

12-06-2013

Scholenproject VI

Hannah Bouma

19-07-2013

VOC vergadering

Eindhoven

23-07-2013

OMD vergadering

Gemeentehuis Nuth

25-07-2013

Managementoverleg

MDKL Tilburg

07-08-2013

Veteranenhotel

Valkenburg

13-08-2013

Kennismaking/overleg
Veteranen Oost Nederland

Wim van Beek

14-08-2013

Overleg/thesispresentatie

Lenny Koppert (DCBMW)

20-08-2013

Eye witness museum

Wim Seelen
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02-09-2013

Trimbos Utrecht
Focus groep veteranenzorg

09-09-2013

Overleg Burgemeester

Burgemeester Nuth

10-09-2013

Kennismaking overleg PVP

Jan Willem vd Pol (WEP)
Fokko Spoelstra (WEP)
Peter Klijn (VP)

05-10-2013

Coordinatoren overleg

SVI Doorn

16-10-2013

WMO loketfunctie

Gemeente Kerkrade

29-10-2013

Managementoverleg

Mobiele MDKL post

01-11-2013

Managementoverleg

MDKL Tilburg

25-11-2013

Kennismaking DE BASIS

Jef Dorpmans

EDUCATIE/STAGES e.d. MDKL Nuth 2013:
Sintermeertencollege
Valkenburgerweg 219
6419 AT Heerlen
Sintermeertencollege
Valkenburgerweg 219
6419 AT Heerlen
Sintermeertencollege
Valkenburgerweg 219
6419 AT Heerlen
Sintermeertencollege
Valkenburgerweg 219
6419 AT Heerlen
VWO

Romboutscollege LVO

Romboutscollege LVO

Fonty’s Hogeschool
Eindhoven
Fonty’s Hogeschool
Eindhoven

Ashley Luypaers
HAVO/VWO 3e jaar
(maatschappelijke stage)
Wesley van Veenen
HAVO/VWO 3e jaar
(maatschappelijke stage)
Bart Mulkens
HAVO/VWO 3e jaar
(maatschappelijke stage)
Ryan Retra
HAVO/VWO 3e jaar
(maatschappelijke stage)
Jimmy vd Wardt
HAVO/VWO 3e jaar
(maatschappelijke stage)
Trevor Peppermans
LVO 3e jaar
(maatschappelijke stage)
Maick Holtus
LVO 3e jaar
(maatschappelijke stage)
Gwen Thilleman
SPH 2e jaar
GGZ specialisatie
Aukje Lecoq
MWD 4e jaar
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18-10-2012 t/m 30-03-2013
(30 uur)
18-10-2012 t/m 30-03-2013
(30 uur)
18-10-2012 t/m 25-02-2013
(30 uur)
18-10-2012 t/m 30-03-2013
(30 uur)
05-11-2012 t/m 29-06-2013
(30 uur)
05-11-2012 t/m 09-06-2013
(30 uur)
05-11-2012 t/m 09-06-2013
(30 uur)
23-02-2013 t/m 19-06-2013
(112 uur)
06-04-2013 t/m 26-04-2013

Afstudeer onderzoek

( 20 uur)

In totaal zijn er binnen de stichting MDKL 342 uur aan stageplaatsen ingevuld in het jaar 2013, door
LVO, VWO en HBO studenten.
Daarnaast werd er door de stichting in 2013 de cursus “nulde lijn helpende VOC” verzorgd op het
veteranenontmoetingscentrum in Vught, ECHO’S Harskamp en werd de cursus gedraaid in Curaçao.
Deze cursus werd door de stichting MDKL gratis aangeboden en werd gevolgd door 48 personen.

STUDIE EN SCHOLING MDKL-NEDERLAND 2013:
11-05 t/m 18-05-2013

24-05 t/m 25-05-2013

03-06 t/m 08-07 2013

18-04-2013

6/13-05-2013

04-06-2013

06-09-2013

09-09 t/m 30-09 2013

Nulde lijn veteranen helpende

Curaçao

MDKL-Nederland nulde lijn helpende

8 trainees

Nulde lijn veteranen helpende

MDKL-Nuth

DE BASIS nulde lijn helpende

12 cursisten

Nulde lijn veteranen helpende

Vught

MDKL-Nederland nulde lijn helpende

19 trainees

Studiedag Belgisch veteraneninstituut

Brussel

& sociale dienst België

2 deelnemers

Workshop financieel management

Kerkrade

Vrijwilligerscentrale ALCANDER

1 deelnemer

Workshop PR & communicatie

Heerlen

Vrijwilligerscentrale ALCANDER

1 deelnemer

Nulde lijn veteranen helpende

MDKL-Nuth

DE BASIS nulde lijn helpende

12 cursisten

Nulde lijn veteranen helpende

Harskamp

MDKL-Nederland nulde lijn helpende

21 trainees
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Jaaroverzicht cijfers 2012:

138
2
121
261
98
4
91
193
125
2
119
246
146
2
143
291
85
2
365
453
168
4
148
320
113
109
222
138
4
153
295
124
3
134
261
167
4
140
311
172
3
98
273
104
3
93
200
In onderstaande diagrammen ziet u een overzicht van de inloop cijfers behaald in 2012.

JANUARI
FEBRUARI
MAART
APRIL
MEI
JUNI
JULI
AUGUSTUS
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER

Overzicht aantallen bezoekers MDKL Nuth 2012

Veteranen

dienstslachtoffers

overig

totaal

Overzicht aantallen bezoekers MDKL Kruiningen 2012
v.a. 14-08-2012
Veteranen
18
19
16
12
X

dienstslachtoffers
X

overig
8
5
2
4
X

Overzicht aantallen bezoekers MDKL Beilen 2012
v.a. 03-11-2012

9

totaal
26
24
18
16
X

AUGUSTUS
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER

Veteranen
8
4

dienstslachtoffers
-

overig
2
1

totaal
10
5

NOVEMBER
DECEMBER

Overzicht bezoekers MDKL Vught 2012
v.a. 01-10-2012
Veteranen
63
52
34

dienstslachtoffers
7
6
6

overig
113
80
52

totaal
183
138
92

OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER

totaal
30
10
25

OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER

Overzicht bezoekers MDKL Hank 2012
v.a. 26-10-2012
Veteranen
26
9
20

dienstslachtoffers
-

overig
4
1
5

Overzicht ambulante dienstverlening MDKL-Nederland 2012
Totaal
38

JANUARI

41

FEBRUARI

48

MAART

39

APRIL

47

MEI

29

JUNI

48

JULI

48

AUGUSTUS

47

SEPTEMBER

48

OKTOBER

10

49

NOVEMBER

47

DECEMBER

Aantallen doorverwijzingen in 2012:
CAP

:4

Huisarts :1

VDCBMW :2

AMW

:1

De BASIS :1
Stichting breed is MDKL-Nederland verantwoordelijk voor 4065 bezoekers/contacten op jaarbasis.
Dit resulteert in een gemiddelde van ruim 338 bezoekers/contacten op maandbasis in het jaar 2012.

Jaaroverzicht cijfers 2013:
In de onderstaande diagrammen ziet u een overzicht van de inloop cijfers behaald in 2013.
Overzicht aantallen bezoekers MDKL Nuth 2013

Veteranen
131
148
112
102
110
124
97
159

dienstslachtoffers
5
4
6
5
2
1
1
3

overig
117
177
136
223
144
123
89
129
11

totaal
253
329
254
427
258
248
187
291

Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus

115
83
111
112

-

390
144
110
127

505
227
221
239

September
Oktober
November
December

Overzicht aantallen bezoekers MDKL Beilen 2013
Veteranen

dienstslachtoffers

3
2
4
8
2
1
6
3
2

overig

-

totaal

1
7
2
1

3
2
5
15
2
1
8
3
3

Februari
Maart
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December

Overzicht bezoekers MDKL Vught 2013
Veteranen

62
86
59
112
57
69
68
79

dienstslachtoffers

overig

4
5
9
6
1
1
2

totaal

77
182
149
168
150
156
131
209

143
273
217
286
207
226
200
290

Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus

Einde traject MDKL Vught

Overzicht bezoekers MDKL Hank 2013
Veteranen

8
10
7
8
7
40

dienstslachtoffers

overig

2
1
3

totaal

2
3
3
2
33
12

10
15
10
9
9
76

Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni

6
8
5
9
15
5

-

2
1
2
4
3

8
9
7
9
19
8

Juli
Augustus
September
Oktober
November
December

Overzicht bezoekers MDKL Tilburg 2013
Veteranen

14
4
6
9
3
6
9
2
18
9

dienstslachtoffers

overig

-

totaal

11
24
16
8
5
5
5
6
11

25
28
22
17
8
11
14
2
24
20

Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December

Overzicht bezoekers mobiele post MDKL 2013
Veteranen

42

dienstslachtoffers

overig

-

totaal

8

50
500

Overzicht ambulante dienstverlening MDKL-Nederland 2013
totaal

10
17
11
15
12
8
5
9
8
9
7
7

Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December
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Oktober
November

Doorverwijzingen MDKL-Nederland in 2013
Datum
25-01-2013
28-01-2013
06-02-2013
14-03-2013
20-03-2013
03-06-2013
27-07-2013
05-08-2013
14-10-2013

discipline
DCBMW
CAP
Huisarts
Reinier van Arkel/MW de Basis
MW de Basis
MW de Basis/juridisch loket BNMO
MW de Basis
Behandelaar PSYQ
Behandelaar Mondriaan/Leger des Heils

Noodvoorziening MDKL-Nederland
14-03-2013
15-03-2013
16-03-2013
17-03-2013
27-06-2013
28-06-2013
29-06-2013

1 nacht
1 nacht
1 nacht
1 nacht
1 nacht
1 nacht
1 nacht

inventarisatie
Contact met MW
Contact met BMW
Contact met behandelaar
Voorbereiding NLVD
NLVD 2013
NLVD 2013

Conclusie:
Als we de gemeten bezoekersaantallen van 2012 en 2013 met elkaar vergelijken en plaatsen in een
gemeenschappelijke diagram, dan zien we dat de lijndiagrammen van 2012 en 2013 overeenkomsten
in patroon. Na september zien we de bezoekersaantallen teruglopen, dit heeft te maken met het
verzelfstandigen van de locatie in Vught. Toch scoort de hoofdlocatie in haar bezoekers een
gemiddelde van 297 bezoekers per maand. Uit cijfers van 2012 blijkt dat de hoofdlocatie een
gemiddelde scoorde van 277 bezoekers. Conclusie is dan ook dat het aantal bezoekers welke de
stichting MDKL-Nederland opzoekt, nog steeds stijgende is.
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Bezoekers stichting MDKL-Nederland
Onderstaande grafiek geeft een combinatie weer van het website gedrag over 2012 en 2013 weer.
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40000
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30000
20000
10000
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Bezoekers Website
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, hetgeen zichtbaar is in de grafiek.
In de maanden januari t/m juli werd er weinig onderhoud aan de website gedaan, door het verliezen
van onze webmaster. In augustus werd de hernieuwde website gelanceerd, waarna het bezoek
razend steeg. Gemiddeld genomen werd de website in 2013 tussen de 22.000 en 43.000 bezoekers
per maand bezocht.
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Financieel overzicht stichting MDKL 2013:
Fondsen & giftenwerving 2013
Stichting MDKL-Nederland
SUBSIDIEOVERZICHT/INKOMSTEN 2013
28-01-2013

Kon. Pit Pro Rege

€ 2500,- (MDKL Nuth)

15-03-2013

Fonds voor de Vrede

€ 5000,- (MDKL-Nederland) 1e
kwartaal

20-06-2013

Fonds 1814

€ 3000,- (MDKL-Nederland)

29-06-2013

Veteranenshop

€ 125,- (MDKL-Nederland)

11-07-2013

Fonds voor de Vrede

€ 3000,- (NLVD 2013)

22-07-2013

Fonds voor de Vrede

€ 3000,- (MDKL-Nederland) 2e
kwartaal

31-10-2013

Fonds voor de Vrede

€ 3500,- (MDKL-Nederland) 3e
kwartaal

09-11-2013

Fonds KL 1940

€ 1400,- kerstgift aan 7-tal
veteranen

OVERZICHT ONTVANGEN GIFTEN IN NATURA 2013
07-2013

Belgische para-tent

Stichting Veteraan &
thuisfront Havelte

07-2013

4x banners DISK-V

Projectbureau 0-de lijn

06-2013

Tracks YPR

MCV Daniëlse Beek

08-2013

PGU/overig

Lenny Koppert

VERSTREKT MATERIAAL MDKL-NEDERLAND AAN DERDEN:
INTERSERVICE SERVIES SOESTERBERG
Organisatie

Afhaaldatum

Stichting De Molenhoeve Veendam

27-04-2013
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Stichting Veteranen & Thuisfront Havelte

24-05-2013

Stichting Het Eldershoes Hoensbroek

21-05-2013

Stichting Veteranen Amsterdam

27-05-2013

Stichting De Oude Stomp Alphen ad Rijn

02-05-2013

Stichting SBZO Eindhoven

25-05-2013

Stichting MDKL-NL Tilburg

26-05-2013

Stichting veteranen Den Haag

29-06-2013

ALGEMENE PSU
Organisatie

Afhaaldatum

Stichting Veteraneninstituut

12-06-2013

Stichting Veteranen & Thuisfront Havelte

04-07-2013

Stichting Veteranen Oost Nederland

13-08-2013

Stichting Veteranen Oost Nederland

14-11-2013

Veteranen Berkelland

16-11-2013

Voor verdere informatie over baten en lasten van de stichting MDKL-Nederland over het jaar 2013
verwijzen wij u naar de penningmeester van de stichting.
Bij de penningmeester is het financieel jaarverslag van de stichting opvraagbaar. Het financieel jaar
verslag is samengesteld door onze register accountant.
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Maandverslagen over het jaar 2013:
Januari/februari 2013

De feestdagen zijn alweer voorbij, de start in het splinternieuwe jaar is gemaakt. We hopen dat iedereen
deze start op een aangename manier heeft kunnen maken en wensen langs deze weg iedereen nog
alle goeds voor het jaar 2013 toe.
Vermeldenswaard zijn de bezoekersaantallen van 2012, ruim 6000 bezoekers welke gebruik hebben
gemaakt van de inloopvoorzieningen van de stichting. Daarvan werden er 10 bezoekers doorgeleid naar
de professionele zorg. Verdere verdieping van aantallen en inzichten kunnen jullie lezen in het
jaarverslag van de stichting, van volwassenheid naar stabiliteit 2013.
Op 08 januari was de BOSS kring Zuid weer bij ons te gast. Dit was een speciale bijeenkomst, omdat zij
haar nieuwjaarsreceptie hielden. De opkomst was aanzienlijk, maar liefst 20 deelnemers vonden de
weg naar het MDKL voor een nieuwjaarswens, een gezellige babbel en natuurlijk een hapje en een
drankje.
12 januari was het weer lekker druk bij MDKL Nuth, het was onze nieuwjaarsreceptie, in combinatie met
Music 4 Vets. Maar liefst 54 mensen hebben we die dag mogen begroeten. Onder het genot van een
hapje en een drankje heeft iedereen zich weer met volle teugen kunnen laven aan een super sfeer met
veel gezelligheid. De foto’s spreken voor zich, en zijn te bewonderen op onze website onder de rubriek
fotoverslagen. Vermeldenswaard is dat vanuit de provincies Zeeland, Groningen, Brabant en Limburg
aanwezig waren bij dit spektakel.
Inmiddels heeft onze voorziening in Vught een personele uitbreiding ondergaan.
De beheerder wordt bijgestaan door twee nieuwe vrijwilligers. Hiermee krijgt de beheerder wat meer
speelruimte en is de uitbreiding van openingstijden gewaarborgd.
Op 31 januari is stichting MDKL een samenwerkingsverband aangegaan met de veteranenshop van het
VI. Concreet houdt dit in dat de veteranenshop artikelen bestelt en betaalt uit veterans-finest. Daarnaast
zal de veteranenshop op consigneerbasis materiaal uitzetten op de locaties Nuth, Tilburg en Vught. Een
mooie mogelijkheid om meer rendement te halen uit veterans-finest.
Stichting MDKL gaat 1000 stuks combat key chains leveren aan het LZV, als goody op het Malieveld. Er
wordt hard gewerkt aan de vergroting van ons eigen financieel rendement.
Kort verslag inloopavond 25 jan 2013 uit Hank;
Na het zetten van de koffie en het snijden van de cake kwam de eerste bezoeker
om iets voor half 8 binnen. Stefan Duizer, leuk want met Stefan heb ik in de opleiding voor
radio monteur gezeten en we zijn ook samen op uitzending geweest. Hij naar Vitez Britbat en
ik naar Busovaca Tbat. Stefan had ook zijn jongste dochter meegenomen. In de loop van de
avond zijn nog 9 bezoekers gekomen waardoor het totaal van de avond op 10 staat.
Dit keer waren de meeste bezoekers uit de Bosnië en Afganistan periode. Helaas waren er dit
maal geen oud Indië of Nieuw Guinea gangers. Ik hoop dat ik ze een volgende keer een bakje
koffie mag aanbieden.
Met vriendelijke groet,
Erwin de Wit (MDKL Hank)
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Inmiddels heeft het bestuur haar eerste management overleg gehad met MDKL Vught. Hier werden de
lopende zaken met elkaar besproken. Er is contact tussen de beheerder van deze locatie en Larry de
Boer van de veteranenshop, over het plaatsen van een vitrinekast en banner van de veteranenshop op
locatie.
Op 02 februari was er weer een gezellig matinee met Music 4 Vets. Dit keer mochten we het bestuur
van het Veteranenhuis uit Smilde verwelkomen. De opkomst was goed, 27 personen, een leuke sfeer
en gezellige muziek, zoals we dat gewend zijn.
Op 03 februari werd onze landrover GWT tegen betaling ingezet ter opluistering van een
carnavalsbijeenkomst in Geleen. Helaas zijn er hier geen foto’s van gemaakt.
Op 04 februari werd het MDKL Nuth aangenaam verrast met een bezoek van Frank Marcus. Gezellig
koffie gedronken en wat huishoudelijke zaken besproken. Na dit gezellig onderonsje vervolgde Frank
zijn weg via Eindhoven naar Gouda.
Dinsdag 05 februari was de vertrouwde soos middag. Hoewel we enige vaste deelnemers misten, was
het toch een redelijk gevulde middag, er waren 7 deelnemers.
Nieuws uit MDKL Vught:
De bezoekersaantallen lopen gestaag op en afgelopen maand hebben we de meeste bezoekers
binnen gehad (143) zonder dat er buitengewone activiteiten zijn.
Dit pad willen we blijven volgen, het blijkt gewoon dat er vraag naar een accommodatie is
voor veteranen.
In samenwerking met de veteranen die onze inloopvoorziening bezoeken word bekeken wat
we kunnen doen om de inloop (nog) beter/interessanter/leuker te maken.
Afhankelijk van de vraag denken we aan een barbecue, voor iedereen + aanhang, met daaraan
gekoppeld de vraag of de aanhang ook iets wil in het inloophuis.
(thuisfront dag?)
Verder hebben wij een vaste regelmaat dat de GV (Liduin van den Broek) ons bezoekt.
Kortom we gaan niet achterover leunen, maar we blijven voorwaarts gaan!
Generaal van Heutsz zei vroeger al: "Het moet, dus het kan!"
(Damm he was right!)
Jeroen Stam, MDKL Vught
Inmiddels hebben we de bevestiging van de Marching Band uit Leiden dat ze definitief mee werken aan
Music 4 Vets tijdens ons benefietconcert in april. De planning loopt dus op volle toeren. Het beloofd een
goed benefietconcert te worden, we houden jullie op de hoogte.
Op donderdag 07 februari legden Piet Augustijen en Bert Kraaykamp een bezoek af aan stichting
MDKL. Na een mooie rondleiding door het centrum en natuurlijk de voertuigeninspectie, was er ruimte
om bij een bak lekkere koffie ervaringen uit te wisselen uit de oude doos en rond het middag uur werd
de terugreis door beiden voldaan aanvaard.
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Nieuws uit Tilburg:
Ook al moet er nog veel gedaan worden voordat het inloophuis in Tilburg geopend zal
worden, toch is er inmiddels toch al een huiskamer ingericht.

Voor van de trouwste en supporter van het eerste uur ‘Danny’ links op de foto en de
beheerder Jos (le Coq) is het dus niet alleen maar werken aan de opbouw van het inloophuis,
maar ook het bespreken van velen zaken onder het genot van een kop koffie.
Ook hebben de eerste bezoekers het inloophuis inmiddels gevonden en bezocht , ook al is het
dan nog niet klaar en of geopend.
Op dit moment komen er al veel enthousiaste reacties van veteranen uit Tilburg en omgeving
welke op de hoogte zijn van de realisatie/opbouw van het inloophuis.
Het is goed om te weten dat deze collega veteranen , hun steentje willen bijdragen, in welke
vorm dan ook. Dit varieert van meewerken, tot materiaal verkrijgen bij sponsoren.
Maar ook het netwerken en public relations want het is toch belangrijk dat iedereen ons weet
te vinden als het inloophuis geopend is.
Maar voordat het zover is moet er dus nog veel gedaan worden, op dit moment is Jos nog in
het zonnige zuiden aan het genieten van een welverdiende vakantie.
Begin maart heeft hij weer veel op het programma staan, onder ander afspraken hoe en waar
het toilet geïnstalleerd/gebouwd gaat worden, op dit moment is dat dus nog niet aanwezig.
Ook van de keuken is wel bekend waar die moet komen, maar materiaal is nog niet
voorhanden, dus mensen als je nog een keukenblok en/of inrichting hebt staan laat het ons dan
weten.
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Op 16 februari j.l. was kapitein Marco Kroon bij ons te gast voor een signeersessie van zijn
boek “Leiderschap onder Vuur”. Een bijzonder grote opkomst, maar liefst 53 bezoekers
geteld. Mark Cherneck van Music 4 Vets heeft zelfs speciaal voor ridder Kroon gespeeld.
Een bijzonder gezellige middag, met als klap op de vuurpijl het signeren van de LARO GWT.
Foto’s staan op de site.
17 februari was de BOSS bij ons te gast voor de laatste herdenking in Nuth. Na de mis werd
de ceremonie met bijval van commandant Stoters en een aantal actief dienende Stoters
voortgezet op het gemeentehuis in Nuth. Daarna was het 54 koppig tellende gezelschap te gast
op het MDKL voor een kleine lunch en een informeel samenzijn. De foto’s staan op onze
website.
Ook de thuisfront contact avond was bijzonder geslaagd. Deze werd gehouden op 20 februari
j.l. en telde 9 deelneemsters. Onder de deskundige leiding van Danny werd er volop gekookt
met de magnetron.
Op 23 februari was stichting MDKL verantwoordelijk voor een 50 jarig verjaardagsfeest van
een Libanon veteraan. Gezellige boel, 17 gasten, live muziek van The Big Yank en veel oude
herinneringen kwamen bovendrijven. MDKL zorgde voor een heus boeren warm en koud
buffet, een speciaal woord van dank voor Marlies, welke de catering voor haar rekening heeft
genomen. In een woord een super geslaagde 50 jarig verjaardagsfeest!
Dinsdag 26 januari waren er twee klassen van de Mgr. Hanssen school te gast bij stichting
MDKL in Nuth. Maar liefst 27 scholieren werden met het programma WO II geanimeerd. Dit
programma is door stichting MDKL in 2011 in samenwerking met de leerkrachten van de
school samengesteld. Een bijzondere middag, met als doel inzicht krijgen in de tweede
wereldoorlog op basis van ruiken, voelen en proeven en ervaren aan de levende lijve.
Inmiddels heeft het bestuur van de stichting gedwongen afscheid genomen van onze
vrijwilligster en webmaster Jeanne Stienen. We bedanken Jeanne voor al haar inzet gedurende
de periode dat zij bij onze organisatie vrijwilligster was en al het werk welke ze immer met
veel plezier heeft gestoken in het beheer van onze website. We wensen haar verder alle goeds
in de toekomst toe.

Maart/april 2013

Nieuws uit MDKL Vught:
Afgelopen maand is er veel gebeurd in het MDKL Veteranen inloophuis Ouwestomp in Vught.
Larry de Boer, van www.combatgear.nl beheert ook www.veteranenshop.nl, is in Vught
geweest en heeft hier een vitrine neergezet met verkoopartikelen erin. 10% van de verkoop is
voor het inloophuis.
Zaterdag 9-2 vergadering KLU 602 squadron
Vrijdag 15-2 Scouting Boxtel
Zaterdag 16-2 Scouting Boxtel
Zondag 17-2 Oud dienstplichtigen Ouwestomp
Woensdag 27-2 vergadering Geestelijke Verzorging afd. veteranen
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Naast de reguliere openstelling op dinsdag en donderdag zijn we voortaan ook op de even
weken op vrijdag open en 1x in de maand op zondag.
Data zondagopening:
17-03
25-08
14-04
15-09
26-05
27-10
09-06
17-11
07-07
08-12
Wij zijn blij dat er op de zondagen, dat we geopend zijn, steeds meer veteranen te zien zijn in
Vught. Blijkbaar is de vraag groot om in het weekeinde een dag geopend te zijn. We gaan
intern bekijken hoe we hier gehoor aan kunnen geven. Tijdens deze zondagsopening is ook de
banierwacht van de Bond van Wapenbroeders aanwezig om te trainen. Regio Brabant midden
west en Limburg noord zijn al aanwezig. Met regio Brabant noord zijn nu de contacten
gelegd.
Wij hebben tot nu toe onze ruimte ter beschikking gesteld gekregen van het COA (Centraal
Orgaan Asielzoekerscentra). Doordat deze vertrokken zijn van de Isabella kazerne heeft nu
FMT het beheer overgenomen van de voormalige Isabella kazerne. Wij hebben een nieuwe
ruimte aangewezen gekregen. Wij hopen voor de zomer deze ruimte in gebruik te kunnen
nemen. Er wordt op dit moment hard gewerkt om dit gebouw gebruiksklaar te maken. In de
tussentijd zullen we nog gewoon in onze vertrouwde ruimte blijven.
Jeroen Stam
Nieuws uit MDKL Hank:
Afgelopen inloop dag in februari had ik 15 bezoekers. Wederom van alle leeftijden. Leuk om
te melden is dat er een nieuwe bezoeker was, die zoals hij zelf aangeeft nog nooit naar een
dergelijk gebeuren is geweest. Hij is een oud Libanon ganger en is na terugkomst nooit meer
met zijn uitzending bezig geweest.
Hij wist me te vertellen dat hij zich prima heeft vermaakt en zeker vaker langs gaat komen.
Groet Erwin de Wit
Over de locatie in Beilen:
Op 15 juni a.s. wordt het huiskamerproject MDKL “Het Veteraantje” in Beilen heropend met
een feestelijke midzomer barbecue. Erik de Vries heeft dan zijn schuur zover getransformeerd
naar een MDKL huiskamer en nodigt iedereen uit om aanwezig te zijn bij de heropening. Ter
opluistering zal er een YP-408 aanwezig zijn voor extra cachet.

Even een update over het project Music 4 Vets:
De organisatie draait op volle toeren, afspraken zijn gemaakt voor het benefietconcert van 20
april aanstaande, de bands hebben toegezegd en er zijn afspraken gemaakt met de mobiele
snackwagen van Ricky’s.
22

Onderstaand een stukje over de beleving van een veteraan welke mee speelt in Music 4 Vets.
Music 4 Vets (MDKL Nederland)
Een tijd geleden werd ik benaderd om iets te schrijven over Music 4 Vets, ik zal proberen er iets over
te vertellen, hoe ik er bij gekomen, ben wat het inhoud, en wat het persoonlijk voor mij betekend.
Music 4 Vets is in juli 2012 opgericht door Eric den Hertog en Marc Chernek, in het kader van om met
veteranen muziek te gaan maken in de vorm van een band, en dat een ieder die muziek kan maken (
gitaar, piano, drums of wat dan ook) zich kan aansluiten binnen de band en er zo een muzikaal festijn
ontstaat, voor jong en oud.
Door en voor veteranen is het motto, dit wil zeggen dat er muziek gemaakt wordt door veteranen
voor veteranen, en vind plaats op speciale dagen wanneer Music 4 Vets bij een komt en er een
gezellige middag/avond gepresenteerd wordt voor een ieder die geïnteresseerd is en eventueel mee
wil doen met de band of gewoon plaats neemt om te genieten van de muziek.
Afgelopen zomer 2012 werd ik uitgenodigd voor een zomer bbq in Nuth (MDKL Nederland) en ben
daar heen gegaan met een kamerraad van mij, die middag werd muzikaal ingelijst door Mark
Chernek, (Music 4 Vets) en tijdens zijn optreden werden we uitgenodigd om met hem samen muziek
te maken, voor die gene die interesse had kon zich aansluiten bij hem, met de benodigde
instrumenten die voor handen waren( Bongo, s, Tamboerijn, Triangel en Gitaren) en zo samen muziek
te maken. Ik zelf heb me direct toegevoegd met de Bongo,s om het geheel aan te kleden met ritme,
en direct daarna voegde er zich andere veteranen zich er bij om het geheel compleet te maken en we
hebben een geweldige dag gehad, met muziek, lol, eten en drinken.
Voor mij persoonlijk is het een geweldige ervaring, ik heb door omstandigheden een lange tijd niets
meer met muziek kunnen doen, terwijl ik al van kleins af aan met muziek bezig ben geweest
(slagwerk) nu door Music 4 Vets kan ik me er weer volledig voor geven en geniet in volle teugen van
Music 4 Vets, mede dankzij de mede veteranen en hun inzet om er iets moois van te maken, en zo
ook andere veteranen een geweldige dag kunnen geven, even er tussen uit en de zorgen aan de kant
kunnen zetten.

Groeten van Danny Kuypers (animal)
Dinsdag 05 maart was de BOSS weer bij ons te gast voor haar soos middag. Als vanouds
weer een gezellige middag met een 10-tal deelnemers.
Woensdag 13 maart was er weer een partnercontactavond binnen MDKL locatie Nuth. De
deelname viel een beetje tegen in verband met het weer. Met een 6 tal werd de start gemaakt
aan het rijgen van de combat key chains, welke onderdeel zijn van onze shop Veterans-Finest.
Op 21 maart 2013 heb ik op de hoofdlocatie een gesprek gehad met een potentiële nieuwe
vrijwilligster in de rol van gastvrouw. Marij de Rooy komt uit Nuth en is op ons attent
gemaakt door tussenkomst van vrijwilligerscentrale Alcander. Met Marij hebben we
afgesproken dat ze vanaf 27-03-2013 woensdags van 9.30 uur tot 12.00 uur mee loopt als
gastvrouw om te bekijken of dit vrijwilligerswerk iets voor haar kan zijn. Namens stichting
MDKL-Nederland wensen we haar een fijne tijd toe.
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Zaterdag 23 maart was Music 4 Vets op Sevagram voor een soundcheck in verband met het
aanstaande benefietconcert op 20 april a.s. Alles verliep goed, de geluidsinstallatie was
voldoende en er zat een gezellige stemming in. Iedereen heeft nu een goed gevoel en is ervan
overtuigd dat het een geweldig concert gaat worden.
Larry de Boer van de veteranenshop heeft de locatie bezocht en weet waar hij de kraam van
het VI/veteranenshop neer kan zetten. Vervolgens zal er nog een kraam zijn van Koninklijke
PIT prorege en de infostand van stichting MDKL-Nederland.

Zondag 24 maart was stichting MDKL vertegenwoordigd door vrijwilliger Renald tijdens de
KTR beurs. Door het slechte weer en de kou viel het aantal bezoekers erg tegen. Desondanks
heeft de cadeaushop Veterans-Finest toch nog een mooi bedrag weten om te zetten. Renald,
hartelijk dank voor je inzet in deze!
Even een update van het MDKL tuinproject van het kasteel in Amstenrade:
Door het ontbreken van veteranen die zich willen inzetten in het onderhouden van de
kasteeltuin, hebben we vorig jaar het tuinproject op een laag pitje gedraaid nadat we de
waterput nog hebben gerestaureerd. Doordat PsyQ in Heerlen geen onderdeel meer is van het
LZV, krijgen we ook geen nieuwe veteranen welke in het tuinproject ingezet kunnen worden.
Toch hebben we een vrijwilliger die regelmatig kleine werkzaamheden verricht binnen het
onderhoud van de kasteeltuin. Zodra we weer beschikken over mensen die in de activering in
tuinen onderhoud willen doen, pakt stichting MDKL het traject weer stevig op. Inmiddels is
de gravin Leila d’Ansembourg bevallen van haar tweede kleintje.
Even een verslag van hoofd Projectbureau 0de lijn ondersteuning, met betrekking tot aanvraag
projectsubsidies voor de stichting MDKL:
Geacht bestuur Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Kameraadschappelijke Legereenheden,
beste Eric en Marlies,
Zoals besproken tijdens het overleg van het VOC van 18 januari 2013 heb ik op basis van de door het
VOC aangeleverde informatie en advies van de Vz-VOC een verdeling gemaakt van de financiering
door het v-fonds voor het 1e kwartaal 2013. Omdat nog niet van alle OC de gevraagde informatie
beschikbaar was is de verdeling voornamelijk gebaseerd op (1) openingstijden met de
beschikbaarheid van een nuldelijn helper en (2) de bekende activiteiten.
Na het kwartaal wordt op basis van de kwartaalrapportage en de gemaakte afspraken over de
verantwoording van de uitgaven het verantwoorde deel van het gereserveerde bedrag aan u
overgemaakt. Over de reservering en betaling ontvangt u nog van mij een brief met aanwijzingen. In
de komende maanden wil ik graag nader kennis maken met het hele bestuur. Bij die gelegenheid zal
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ik de verdeling toelichten en afspraken maken over het 2e kwartaal. Het bezoek aan het OC en
kennismaken met het bestuur doe ik samen met de Vz-VOC. Vz-VOC zal daarover met u afspraken
maken. Voor uw Stichting inclusief sub vestigingen is voor het 1e kwartaal 2013 gereserveerd: € 5.640
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, met vriendelijke groet,
Mettes van der Giessen

Voor de tijd van het jaar is het nog behoorlijk fris, echter, buiten schijnt een mooi zonnetje en
binnen snort de kachel. Het is vandaag 1 april en onze paasbrunch was weer druk bezocht.
Maar liefst 38 deelnemers deden zich tegoed aan de brunch welke dit keer verzorgd werd door
Bert, een kok van Sevagram. Voor de kinderen had Music 4 Vets een leuke verrassing, er
waren een aantal paaseieren verstopt op het terrein van MDKL. Al met al een zeer geslaagde
middag.
Nieuws over Music 4 Vets:
Inmiddels heeft Music 4 Vets en stichting MDKL-Nederland op de locatie van het
Benefietconcert voor de interne radio een heus interview gegeven voor de luisteraars binnen
de organisatie van Sevagram. Daarnaast is er een Skype interview gegeven aan een reporter in
Canada, welke een artikel gaat schrijven voor het tijdschrift “DUTCH the Magazine”. Hierin
wordt er specifiek uitleg gegeven over de stichting MDKL-Nederland en haar project Music 4
Vets. Hiermee hopen wij de Amerikaanse militair welke gestationeerd is in Nederland te
informeren over de MDKL voorzieningen in het perspectief van de nulde lijn opvang voor
militairen, veteranen, overig geüniformeerden en hun directe omgeving. Als klap op de
vuurpijl zal stichting MDKL-Nederland en Music 4 Vets in de live radio-uitzending van L1 op
19 april a.s. een radio interview geven.
Op dinsdag 2 april was de BOSS afdeling Zuid Limburg weet te gast bij ons voor hun
maandelijkse soos middag. Er werd gezellig bij gekletst onder het genot van een kop koffie of
iets sterkers. Rond 16.30 uur keerde een ieder voldaan huiswaarts. Dit keer hebben we 12
deelnemers geteld, een mooie opkomst.
Inmiddels is de MDKL brochure in revisie. De MDKL dienstenbrochure wordt nu
omgeschreven vanuit de voorziening Nuth haar het landelijk perspectief en is daarmee op alle
voorzieningen universeel toepasbaar. In de brochure zijn alle dependances opgenomen en
wordt de eenduidige visie van de organisatie uitgelegd. Daarnaast is er een opsomming van
het dienstenaanbod opgenomen waarin de stichting MDKL-Nederland voorziet.
Even voorstellen, LZV partner regio zuid:
Aalmoezenier Liduin van den Broek
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“Nu alweer ruim een jaar werk ik als aalmoezenier voor de veteranen in de Regio Zuid, dat is Zeeland, Noord-Brabant en
Limburg. Mijn loopbaan bij Defensie is nog niet zo lang, ruim zeven jaar geleden startte ik de korte opleiding op de KMA.
Daarna volgden plaatsingen op het Schoolbataljon Ermelo (werd al spoedig gesloten), bij de Gele Rijders (11 Afdra) en op
de KMS. Daartussendoor in 2010 een uitzending naar Afghanistan, Deh Rawood, met de Redeployment Taskforce. Zoals je
ziet op de foto waren er niet alleen Nederlanders, maar ook veel buitenlanders. In dit geval Filippijnen, maar het kamp was
inmiddels van de Amerikanen en er zaten ook Australiërs, Fransen en Slowaken. Kortom, voor mij als pastor een heel
boeiende en dankbare werkomgeving!
Boeiend en dankbaar, zo ervaar ik ook de zorg voor de veteranen en hun naasten. Boeiend, omdat ik zo dicht bij de mensen
mag staan en meekijken naar hun leven en verleden. Dankbaar, omdat ik me steeds welkom weet bij de veteranen, waar ik
ook kom.”

Nieuws uit MDKL Tilburg:
Tijdens de eerste bijeenkomst op 20 maart is er veel besproken en doorgenomen, maar het belangrijkste was hoe aan
materiaal te komen.
Een goed hulpmiddel voor het verwerven van materieel is de ‘brief van aanbeveling’ die door Jan Schrijver is opgesteld met
daarin de burgermeesters van Tilburg, Goirle en Oisterwijk die het initiatief van het inloophuis in Tilburg van harte
ondersteunen.
Tijdens het overleg wordt oa. Afgesproken dat Jan actief naar diverse bedrijven gaat om
materieel en of sponsors te werven.
Voor de rest komen er veel suggesties voorbij hoe aan spullen te komen,
maar ook hoe de inrichting van het inloophuis moet gaan worden.
Rond 11:30 wordt de afspraak gemaakt om op woensdag 3 april 10:00 uur weer bij elkaar te komen.
Tussentijds :
Echter op woensdag 27 maart is de voorzitter van MDKL – Erik den Hertog op bezoek.
Ondertussen heeft Bernadette (vrouw van Danny) ,
contact met fa. Nelemans (bouwmaterialen) en in gesprek met een oud-collega komt
het aanbod om materiaal tegen inkoopprijs te leveren op locatie van het ‘inloophuis’.
Dit aanbod wordt overwogen en na wat plussen en minnen besluit het MDKL dit te
ondersteunen door een geldelijke bijdrage ter beschikking te stellen.
Hierna wordt het benodigde materiaal besteld.
Pim informeert later op de dag Jan, dat materiaal besteld en onderweg is.
Dinsdag 2 april is het bestelde materiaal afgeleverd bij het inloophuis.
En daarna opgeslagen in het achterste deel van de bouw.
Op dit tweede bouwoverleg, wordt er kort terug gekeken op de afgelopen periode.
En proberen wij een opzet te krijgen voor de komende periode.
Veel punten passeren de koffietafel, maar conclusie is dat er twee grote werkzaamheden als eerste moeten worden
opgepakt.
A)
B)

Muur ipv bestaande garagedeur
Toilet-groep

Ad. A)
Deze buitenmuur moet zo snel mogelijk worden gerealiseerd.
Nadat dit klaar is kan daarna binnen de oude garagedeur worden gesloopt/verwijderd.
Waarna isolatie tegen de buitenmuur geplaatst kan worden en de binnen afwerking
gedaan kan worden.
Ad. B)
Het is belangrijk om ook zo snel mogelijk over een ‘eigen’ Toilet te kunnen beschikken.
Zodat er geen beroep meer gedaan hoeft te worden op Danny. Met huidige mensen kan het nog wel dat er eens iemand
gebruik maakt van toilet bij Danny, maar het is niet te doen als Bezoekers / bouwers allemaal afhankelijk zijn van de
gastvrijheid bij Danny.
Afspraken / acties :
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Bart
Jos Le Coq
Jos Le Coq
Jan

maakt een plan van aanpak (pva) mbt. werkzaamheden
plattegrond locatie inclusief maatvoering
Checken bij ‘Cor’ of metselaar beschikbaar is/komt
materiaal nodig: Toiletpot, grondafvoer, hoog

Volgende bijeenkomst woensdag 10 april 2013 , 10:00 uur
Update 3-4-2013 ca 17:30 Jan heeft een toiletpot geregeld.
Tot zover, Bart van Lier (MDKL Tilburg)

Op 06 maart was er een vrienden wandelclub bij ons te gast op de koffie. Er werd gezellig
koffie gedronken en de collectie van stichting MDKL locatie Nuth werd met volle aandacht
bezichtigd. De wandelgroep bestond uit 14 deelnemers. Menigeen gaf aan nog eens terug te
komen in de toekomst.
Op 14 maart vond er op de MDKL locatie te Vught een signeersessie plaats van het boek
“Leiderschap onder vuur” van Marco Kroon.
Die zelfde avond was er binnen het MDKL te Nuth een steengrill party waaraan 21
deelnemers deelnamen. Een zeer gezellige avond, met leuke anekdotes, veel herinneringen en
vooral lekker eten. Om 22.00 uur keerde iedereen voldaan en verzadigd huiswaarts. Zo kwam
er aan deze lange dag ook weer een einde.
Stichting MDKL-Nederland heeft bij het opheffen van het officierscasino te Soesterberg de
hand weten te leggen op het servies en bijbehorende tafelartikelen, alles voorzien van het
inter-service logo van de krijgsmacht. Op dit moment wordt er op de hoofdlocatie te Nuth een
inventaris gedaan, en zal deze partij worden verdeeld in 10 evenredige pakketten. Deze
pakketten worden dan vervolgens aangeboden aan de overige VOC partners en secundair aan
de overige OC, welke niet behoren tot de VOC. Stichting “Het Eldershoes” heeft toegezegd
te komen helpen met het uitsorteren, reinigen en samenstellen van de pakketten.
Op woensdag avond 17 april was er weer een partnercontactavond bij MDKL-Nuth. Dit keer
was er een heuse filmavond georganiseerd met een riante keuze uit leuke speelfilms. De
locatie inloop werd verruild voor de woonkamer van de familie den Hertog, omdat daar een
grote breedbeeld tv stond. Het was een gezellige avond, met natuurlijk popcorn, zoals dat
hoort bij een gezellige filmavond.
Nieuws uit MDKL Vught:
14 april 2013, Hoog gedecoreerd bezoek, op de Isabella Kazerne.
De eerste zonnige dag in 2013, met 21 graden op de Isabella.
Een spannende dag voor het bezoek van Kapitein Marco Kroon, gedecoreerd met o.a. de Militaire Willems-Orde.
In de ochtend uren was Ouwestomp bezig met haar eigen programma, van de muziek moesten er velen om 12:00 uur weg,
voor een evenement in ’s-Hertogenbosch. De middag was voor het MDKL veteranen inloophuis, onder auspiciën van
Ouwestomp.
Na 13:00 uur begon het te vol te stromen met veteranen.
Kapitein, Marco Kroon was 20 minuten te vroeg voor een officieel militaire ontvangst, voor de kazernepoort van de Isabella
Kazerne. Nog niet iedereen was aanwezig, snel opstellen voor een militaire ere-groet.
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Een kleine compagnie van 11 man breed en 7 rijen dik, propte zich voor de poort van de Isabella, voor het uitbrengen van
de ere-groet. Een kleine 30 man kwam later aan en moesten op
deze foto ontbreken.
Na het uitbrengen van de groet, werd een woord gericht tot de
compagnie oudgediende. De kapitein had zo’n ontvangst van
b.d.ers niet verwacht. In het totaal 107 personen b.d. en een kleine
aanhang van 30 personen waren deze dag op het complex
aanwezig. Na het kleine officiële gedeelte snel naar binnen, waar
ons nog veel meer verrassingen te wachten stond.
Namens het hoofd bestuur van MDKL-Nederland, was directeur Eric den Hertog aanwezig en keek belangstellend toe. In
2010 nam Eric den Hertog het initiatief voor een 0 lijn
inloophuis, wat nu 6 dependances heeft.
Gelukkig met het mooie weer kon een deel buiten de hal in de
openlucht zijn en het andere deel zich om de Kapitein in de
inloopruimte te scharen, om zijn persoonlijke noot, in het boek
van een ieder te mogen schrijven.

Zie hier, met op de achtergrond het camo. uniform van
Generaal b.d. Peter van Uhm.
Na velen persoonlijk gesproken te hebben en het boek te
hebben gesigneerd, zou het tijd worden om weer weg te
gaan. De kapitein had hier 1 ½ uur voor uitgetrokken.
Uiteindelijk bleef hij ongeveer 3 uur bij Ouwestomp, om
nog met velen op de foto te gaan en individuele

gesprekken aan te knopen. Hij had het goed naar zijn zin bij
ons. We zijn dan ook verheugd, dat deze dag zonnig, warm
en goed verlopen is, met veel dank aan de Kapitein.
Wat voor velen onopgemerkt is gebleven, is dat we ook een
vertegenwoordiger van de CLAS, direct vallend onder
Luitenant Generaal, Mart de Kruif in ons midden hadden. Hij
was in burger dus valt het niemand op, maar ook hij is door
ons goed ontvangen en heeft veel van Ouwestomp en MDKLNederland te horen gekregen. Wij danken dan ook hoofd
communicatie Koninklijke Landmacht, de Luitenant Kolonel
Mike Bos voor zijn bezoek.
Voorzitter Ouwestomp, Chris Planje

20 april was het dan eindelijk zover, het benefietconcert van Music 4 Vets te Sevagram. Een
lange dag met veel plezier. De organisatie was goed op elkaar ingespeeld, alles liep zoals
gepland. Het tijdsschema klopte, het wisselen van de bands en materiaal verliep vlekkeloos,
de snackwagen was na een technische storing toch nog op tijd ter plaatse, de catering voor de
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crew liep goed en de stand bemanning voor de stands van de Veteranenshop, de infostand
MDKL-Nederland en de infostand van Koninklijke PIT PROREGE was voltallig.
Aan de kassa werden de bezoekers geregistreerd en vond de bonnenverkoop plaats. De bar
werd gerund door twee vrijwilligsters uit MDKL-Tilburg. Al met al was het een gezellig en
geslaagd concert, met ongeveer 140 bezoekers. Zeker voor herhaling vatbaar.
De foto’s zijn te zien op onze website. Er werd door de huis-TV een live uitzending vertoont
welke naar schatting door 1/3 deel van de bewoners van Sevagram werd bekeken.
Op 21 april werden er op MDKL-Nuth een 6-tal interviews afgenomen door stagiaire Aukje le
Coq, als HBO eindopdracht sociale studies aan de Fonty’s Hoge school. Doel van de
eindopdracht was aantoonbaar maken van behoeften vanuit de Libanon veteranen uit de regio
zuid, en het aantonen van onderzoek vaardigheden van de stagiaire. Hiervoor werden een 5-tal
Libanon veteranen geïnterviewd.
Al met al een zeer drukke en bewogen maand binnen stichting MDKL-Nederland met leuke,
spannende en interessante activiteiten voor de doelgroep en partners.

Mei/juni 2013

In de maand mei houdt de locatie MDKL-Nuth zich voornamelijk bezig met de volgende
zaken:
*De voorbereiding op de verschillende lokale- en de landelijke veteranen dag,
*Het verspreiden van de servies pakketten ten behoeve van de overige VOC,
*Het opleiden van de penningmeester en de voorzitter,
*De afronding van de ontwikkeling van de nieuwe brochure MDKL-Nederland,
*Het verantwoorden van de financiën over het eerste kwartaal van 2013,
*Opruimen van het buitenterrein en de collectie.
Op 4 mei stond de nationale dodenherdenking weer op ons programma. Een van onze oudste
bezoekers werd door MDKL-Nederland begeleid bij de plechtigheid in Valkenburg
(Limburg). Daarnaast was er een kleine delegatie aanwezig namens MDKL-Nederland in de
gemeente Beek. Na de plechtigheid in Beek speelde Mark Chernek bijgestaan door een
jongerenkoor enkele nummers voor de aanwezigen uit het repertoire van Music 4 Vets.
Op 6 en 13 mei volgde Marlies (de penningmeester van MDKL-Nederland), een workshop op
het gebied van financieel management in Kerkrade. Deze workshop werd de stichting
aangeboden via Alcander, de vrijwilligerscentrale waar stichting MDKL-Nederland in het
zuiden een goede relatie mee heeft.
Op 7 mei was er weer de soos van de BOSS kring zuid, we mochten deze middag 9 gasten
ontvangen. Ondanks het goede weer verkoos men er toch voor om binnen hun vertier te
zoeken. Een deelnemer had zelfs een usb-stick bij zich en op de MDKL bezoekerscomputer
werden er foto’s bekeken van de afgelopen bijeenkomst.
Op 11 mei verliep de cursus MDKL- nuldelijn veteranen helper VOC in Curaçao. De cursus
werd gegeven door Hendrik-Jan van Tilburg en er waren een 8-tal cursisten welke deze
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training volgden. Na afloop kregen zij het certificaat uitgereikt namens stichting MDKLNederland.
Hieronder de reactie uit Curaçao:
Namens de groep nogmaals hartelijk dank voor de leerzame cursus, waarbij moeilijke
onderwerpen toch op een heel begrijpelijke manier zijn overgedragen. We hebben er in goede
gezellige sfeer heel veel van geleerd wat we in de praktijk kunnen gebruiken.
Eric uiteraard ook bedankt voor het beschikbaar stellen van je trainingsmateriaal en de
ondersteuning van HJ. Lisette bedankt voor het regelen van de geschikte training locatie en
last but not least alle vrienden van de VVC die hebben deelgenomen bedankt voor jullie inzet!
Hopelijk tot spoedig ziens.
met vriendelijke groet,
Ruud de Dood, voorzitter VVC
Tegelijkertijd werd op de hoofdlocatie te Nuth de museumzaal flink onderhanden genomen.
Er werd geschoven met elementen en er werden een 3-tal nieuwe displays gebouwd.

Op 18 en 19 meis was stichting MDKL-Nederland aanwezig tijdens de open dag van het
museum te Overloon, en namen we deel aan de beurs. Gedurende deze twee dagen gaven we
aan het publiek info over onze stichting en haar missie. Tevens hebben we overtollig
materiaal daar ter verkoop aangeboden. Hiermee heeft de stichting financieel een mooie slag
kunnen maken.
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Op 24 en 25 mei faciliteerde MDKL-Nederland op de locatie te Nuth voor de training
nuldelijn veteranenhelper van DE BASIS. Deze training krijgt een vervolg op 6 september dit
jaar. Aan deze training namen 12 cursisten deel. Vanuit de locatie Nuth werd de cursus door
twee mensen gevolgd.
Nieuws uit MDKL Vught:
Op 9-4 heeft op verzoek van 1 van onze veteranen een Stsf officier van het IGK een bezoek
gebracht aan Vught Overste Menno Dietens (KMAR).
Op 14-4 hebben +/- 120 mensen het inloophuis bezocht i.v.m. de boek signatie van Kapitein
Marco Kroon RMWO.
Op 23-4 hebben 3 veteranen gebruikt gemaakt van de mogelijkheid om de pas-set te passen.
Op 25-4 hebben 4 veteranen gebruikt gemaakt van de mogelijkheid om de pas-set te passen.
Op 14 mei verhuisde MDKL-Vught van de schottenloods naar het nieuwe inloophuis op de
Isabella kazerne. De nieuwe locatie is te vinden door de bordjes te volgen welke zijn uitgezet.
Jeroen Stam, beheerder MDKL-Vught
Nieuws uit MDKL Tilburg:
Hier een klein verslag wat we allemaal op de locatie Tilburg gedaan hebben:
Ik ben begonnen met de afvoer van de wc het uitkappen van de vloer binnen en buiten van de
bezink put alwaar de aansluiting moet komen van afvoer wc en keuken.
Het uitkappen van de cementrand van de buiten muur van de garagedeur om daar te kunnen
metselen.
Het plafond licht er inmiddels ook in moet alleen nog afgewerkt worden.
We zijn met drie personen naar Eindhoven geweest om daar een keuken te demonteren en mee
naar Tilburg te nemen.
We hebben inmiddels de keuken alvast geplaatst en wat gesteld zodat we nu kunnen uitmeten
waar de afvoer e.d. moet komen voor het functioneren van de keuken.
We zijn ook al begonnen met het schoon maken van de buiten kant van het gebouw.

Via scholengemeenschap ROC in de buurt zijn er inmiddels afspraken gemaakt en worden
verbouw werkzaamheden door leerlingen onder begeleiding van leerkrachten uitgevoerd. Een
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geweldig voorbeeld van maatschappelijke koppeling. De leerlingen vervullen hun
praktijkopdracht op de lokatie MDKL-Tilburg en de locatie MDKL-Tilburg heeft daarmee een
gedegen en deskundig partner gevonden ter ondersteuning voor verbouw en
bouwwerkzaamheden voor het ontmoetingscentrum.
Jos le Coq, beheerder MDKL-Tilburg
Door een operatie aan de heup is onze vrijwilligster Finy al een tijdje uit de running. Dit wil
echter niet zeggen dat ze stil blijft zitten! Finy heeft in deze periode heel hard gewerkt aan het
samenstellen van de LZV-keychains, welke door het LZV aan de veteranen worden verstrekt
tijdens de NLVD. Finy, heel hartelijk dank voor je geweldige inzet en steun. Gelukkig gaat he
nu beter met haar en we hopen binnenkort Finy weer op de locatie Nuth te kunnen
verwelkomen.
Verder mogen we twee nieuwe vrijwilligers welkom heten in ons midden:
Igno, en Pablo.
Igno is zelf veteraan en loopt tot 10 juni a.s. mee om te bezien of hij na deze datum als
vrijwilliger bij ons wil blijven.
Pablo is een jonge gast, met het hart op de goede plek. Pablo is een halve dienst per week op
de stichting als gastheer aanwezig.
Stichting MDKL-Nederland heeft in de maand mei materieel gedeeld met de navolgende
centra. Het betreft hoofdzakelijk serviesgoed voorzien van het interservice logo, afkomstig uit
Soesterberg.
Organisatie

Stichting De Molenhoeve

Afhaaldatum

Veendam

27-04-2013

Stichting Veteranen & Thuisfront Havelte

11-05-2013

Stichting Het Eldershoes

Hoensbroek

21-05-2013

Stichting Veteranen

Amsterdam

27-05-2013

Stichting De Oude Stomp Alphen ad. Rijn

02-05-2013

Stichting SVBZO

Eindhoven

25-05-2013

Amsterdam

27-05-2013

Tilburg

26-05-2013

Stichting Veteranen
Stichting MDKL-NL

24x kopjes en schoteltjes
24x borden groot
20x soepkommen met bordjes
21x espresso kopjes en schoteltjes

1x maatbekertje
2x aardappel schaal met deksel en lepel
1x kommetje middel
1x kommetje klein
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10x borden groot3x soepterrine en lepel
1x suikerpot
1x melkkan

20x boter/vismesje
3x koffie/theepot

Inmiddels is de brochure van stichting MDKL-Nederland herzien en ligt voor bij de REPRO in
Den Haag om te bezien of zij deze voor ons kunnen drukken. We hopen dat de REPRO dit
nog voor ons kan doen, maar als dat niet het geval is in het kader van bezuinigingen, dan
zullen we moeten uitwijken naar SGL voor ons drukwerk. De conceptbrochure zullen we
tonen aan de beheerders van MDKL-Nederland in de afstemmingsvergadering van 01-062013 a.s.
Op zondag 26 mei j.l. zat de stemming er weer goed in tijdens het programma Music 4 Vets.
Maar liefst 22 bezoekers hadden de weg weer gevonden naar de hoofdlocatie te Nuth om
van de kunsten van de veteranen te genieten. De sfeer was weer als vanouds, en er werd
flink gerepeteerd met de nieuwe nummers.

Het weer van de laatste dagen in mei maakte het gelukkig mogelijk dat er onderhoud aan het
buiten terrein gedaan konden worden. Vrijwilliger Lei heeft de heggen weer eens goed onder
handen genomen, onkruid werd bespoten en frisse plantjes kwamen weer in de
plantenbakken.
Onder leiding van Renald werd het buiten terrein opgeruimd, en onbruikbaar materiaal werd
afgevoerd naar de RD-4. Ook werd de container voorzien van de welbekende legergroene
kleur, RAL 6014.

Op zaterdag 1 juni werd de eerste afstemmingsvergadering tussen alle beheerders van de
dependances van het MDKL gehouden te Vught. Het was een vruchtbare vergadering, in een
zeer prettige sfeer. Hoofdpunten welke zijn besproken waren: hoe om te gaan met externe
roddels, welke rapportage hanteren we uniform, welke protocollen zijn er uniform, welke
contracten hanteert stichting MDKL-Nederland en welke criteria worden er gehanteerd om
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subsidies te verkrijgen via het V-fonds. Daarnaast werd het concept nieuwe brochure MDKLNederland geïntroduceerd en werd een stuk toekomstvisie met elkaar gedeeld. Na de
gezamenlijke Chinese maaltijd keerde ieder langzaam huiswaarts. Er is afgesproken dat er
ieder kwartaal een beheerdersoverleg wordt gepland, de volgende beheerdersoverleg zal
plaatsvinden in Hank. Het vergaderverslag zal verzonden worden aan de beheerders door
secretaris Jos Schoeman.
Op dinsdag 04 juni nam Eric den Hertog namens het bestuur MDKL-Nederland deel aan de
workshop PR & communicatie. Deze workshop werd via de vrijwilligerscentrale Alcander
aan de organisatie aangeboden.
Op 04 juni werd het MDKL-Nuth bezocht door bestuurder Sjaak Duine van de NUV. Na een
rondleiding en een goed gesprek over de drive en verdieping van de visie van onze stichting,
zijn wij een samenwerking aangegaan met de NUV, waarbij de locatie Nuth een Unifil dag
zal organiseren namens de NUV. Hierover zal namens Sjaak Duine in het tijdschrift van de
NUV Dubbel 4 aandacht aan worden geschonken.
Op 04 juni kwam het management van de locatie Nuth in gesprek met USG-Re Start, de
externe organisatie die door het ministerie van defensie is aangewezen en belast is met de
uitstroomregeling van militairen richting maatschappij. Tijdens de kennismaking werd er
terrein verkend op het gebied wederzijdse ondersteuning en mogelijke samenwerking in het
begeleiden van personeel wat uit gaat stromen. Op dit moment is de gedachte om de
uitstroomgesprekken tussen de militair en USG- Re Start als pilot op de MDKL hoofdlocatie
te Nuth te starten voor de regio zuid. Zo gauw hier meer over bekend is laten wij jullie dit
weten.
Inmiddels is de training MDKL- nuldelijn veteranen helper VOC op de locatie Vught van
start gegaan. Hieraan nemen 17 deelnemers mee. Onder leiding van onze trainer Hendrik-Jan
van Tilburg volgen zij deze training, welke de vervolgtraining is op de nulde lijn training van
de Basis.
Op 10 juni vond er op de hoofdlocatie een evaluatie plaats met toekomstige vrijwilliger Igno
de Wert. Na de proefperiode hebben beiden aangegeven graag met elkaar verder te gaan,
hetgeen resulteert in een vrijwilligerscontract tussen MDKL-Nederland en Igno. Naast zijn
functie als vrijwilliger op de locatie Nuth, is Igno door aangewezen als kwaliteitsmedewerker
binnen stichting MDKL-Nederland. Igno zal het bestuur bijstaan om in de toekomst (2015)
HKZ gecertificeerd te raken. Daarnaast zal hij toezien op het kwaliteitshandboek van stichting
MDKL-Nederland en de beheerders van de MDKL locaties bijstaan in het uniform hanteren
en beheren van de registratie, protocollering etc. Het is mogelijk dat Igno t.z.t. met de
beheerders van de MDKL locaties contact opneemt om jullie daarbij te helpen.
Als voorloper op de stappen die wij als bestuur moeten maken naar HKZ, heeft het bestuur
van stichting MDKL-Nederland een afspraak gemaakt met de organisatie C2 Community
voor het maken van een bedrijf QuickScan. Dit zal geschieden eind juni of begin juli.
Stichting MDKL-Nederland heeft door de organisatie C2 Community in het jaar 2011 al eens
eerder een QuickScan laten maken. Doel van deze scan is inzicht krijgen en het genereren van
aandachtspunten welke we verder dienen uit te bouwen om uiteindelijk naar de HKZ
certificatie in 2015 te kunnen werken.
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Vrijwilliger Renald heeft zijn operatie goed doorstaan en is weer thuis. Het zal nog even
duren voordat we Renald als vrijwilliger weer op de locatie Nuth mogen verwelkomen. We
wensen Renald veel sterkte en een spoedig herstel toe.
Op 12 juni is de beheerder van de voorziening in Nuth in gesprek gekomen met twee
medewerksters van stichting Veteranen Instituut over de verbinding tussen MDKL-Nederland
en het scholenproject van het VI. De locatie Nuth heeft materieel afgestaan voor de
educatieve kisten (40 stuks) welke door de regio coördinatoren van het project worden
gebruikt bij educatieve programma’s op scholen. Afgesproken is dat als stichting MDKLNederland educatieve lezingen houdt over missies en veteranen, of een veteraan voor de klas
zijn verhaal laat doen, dan kan er gedeclareerd worden door de betrokkene bij het VI. De
medewerkers van het project gaan het logo van stichting MDKL-Nederland op de website en
in de communicatie van hun project opnemen.
Op 13 juni heeft het bestuur een gesprek gehad met boekhouder Henk Bok. Henk doet voor
veel bedrijven de boekhouding en gaat de boekhouding van de stichting doen, dit ter
ontlasting van onze penningmeester. Ook dit is een stap naar de HKZ in het verschiet. Henk,
welkom aan boord!
Er wordt hard gewerkt aan onze nieuwe website, naar verwachting gaat deze eind augustus in
de lucht. De opzet is modern en voldoet aan de moderne eisen welke gesteld worden aan een
professionele site. Informatie is beter geclusterd en daarmee beter toegankelijk. Alle voor
veteranen van direct belang zijne links naar partners staan er straks op en er is zelfs ruimte
voor politieveteranenplatform. Grote dank aan onze webmaster Lars Mennen voor het klaren
van deze klus!
De MDKL locatie in Nuth heeft bij de hogeschool voor sociale studies FONTY’S te
Eindhoven voor het lopende jaar 2014 weer twee HBO stageplaatsen aangemeld voor 3e jaar
studenten.
Nieuws uit MDKL Beilen:
15 juni was het dan eindelijk zover, nadat beheerders Eric de Vries en Jeanette veel tijd
hebben geïnvesteerd in het verbouwen van de schuur, doet deze nu dienst als zomerlocatie
MDKL Beilen. Reden voor een feestje. Er werd een midzomerbarbecue gecombineerd met
live muziek van onze huiszanger The Big Yank, samen met de heropening van deze MDKL
locatie. Ter opluistering was er zelfs een witte YP-408 te gast, welke veel belangstelling trok
bij de aanwezige veteranen, maar ook de kids.
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Op deze gezellige middag/avond waren er maar liefst 15 bezoekers aanwezig. Eric en
Jeanette, heel hartelijk dank voor jullie gastvrijheid, het was een super middag!
Op 24 juni werd de training nulde lijn helpende afgesloten op de voorziening in Vught. Na de
laatste sessie kreeg iedere deelnemer zijn/haar certificaat en werd er nog gezellig nagepraat.
Wij wensen alle deelnemers heel veel succes toe bij het uitvoeren van hun belangrijke taak en
hopen elkaar gauw weer te treffen in het veteranenlandschap.
Op 25 juni kreeg de stichting bezoek van de Mgr. Hanssenschool uit Hoensbroek. Na
overhandiging van de werkstukken uit het educatieve programma en de collectie bezocht te
hebben eindigde onder het genot van boterhammen en limonade het educatief programma
WWII.
Nieuws uit MDKL Hank:
Zaterdag 22 juni werd er in de gemeente Woudrichem de lokale veteranen dag gehouden. Wij
zouden ter ondersteuning met een 3-tal voertuigen aanwezig zijn, echter ‘s ochtends bleek dat
een van de drie voertuigen het liet afweten om technische redenen. Om 10 uur werden we
ontvangen op het gemeentehuis van Woudrichem, waar de burgemeester en twee
burgemeesters van randgemeenten hun veteranen uit de regio welkom heetten. Het was een
mooie opkomst, met mooie speeches, live muziek van een harmonieorkest en een plechtige
kranslegging. Daarna verhuisde het gezelschap naar de overkant, om in een zaal van de lokale
horeca informeel samen te zijn en een lekkere Indische maaltijd te nuttigen. Rond 17.00 uur
kwam er ook aan deze dag een einde, en keerden we moe maar voldaan huiswaarts.
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Erwin, heel hartelijk bedankt voor deze goed georganiseerde dag en de gastvrijheid, het was
een geweldige ervaring! Klasse!
29 juni, Nationale Veteranen dag in Den Haag!
Ik heb bijzonder veel complimenten in ontvangst mogen nemen van vele collega's over de
professionele uitstraling van de stand van de veteranenontmoetingscentra. Zowel van de
directeur stuurgroep LZV, de kolonel Berendsen, als vele andere voor veteranen belangrijke
spelers en natuurlijk, zeer belangrijk, van onze doelgroep, de veteranen en hun thuisfront.
Naast het bezoek van de premier, dhr M Rutte, de CDS, generaal Middendorp en commissaris
van politie, Stefan van Zanten ( politieveteranen) is de stand bezocht van hoog tot laag, van
Engelandvaarders tot Afghanistan veteranen, van bureau thuisfront comité tot thuisfront van
veteranen en vele andere bezoekers.
1500 bezoekers zijn zo lang gebleven dat ze een kop koffie hebben gedronken, een kleine
10000 bezoekers zijn door de stand getrokken. Allen hebben ze kunnen zien wat een
ontmoetingscentrum biedt, genoten van music4vets, en ze hebben een hebbedingetje
meegekregen voor thuis. Dank aan alle beheerders (Jeroen, Erwin, , Jos, Bernadette, Danny,
Mark en Linda van project Music 4 Vets en Roy en Esther van de stichting Veteraan &
Thuisfront) en beide kinderen en 2 stagiaires + nog enkele vrienden alles logistiek mogelijk
hebben gemaakt en de feestgedachte zo vorm hebben gegeven. Fantastisch geregeld, meer dan
2000 brochures uitgedeeld en de naamsbekendheid vergroot. Wellicht zullen jullie dit
terugzien in de sociale media.
De VOC heeft een cheque ontvangen van de Veteranenshop. Larry ( de veteranenshop) hecht
grote waarde aan een intensieve samenwerking met de VOC partners en wil dat op deze wijze
mede duidelijk maken.
De gift bedraagt 1000 euro en zal de komende tijd overgemaakt worden naar de VOC. Een
simpele rekensom leert dat iedere stichting 125,-- euro zal ontvangen.
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Een lange dag, ik dank iedereen voor zijn tomeloze inzet om dit jaar onze veteranen en hun
partners vanuit de ontmoetingscentra een onvergetelijk feestje te bezorgen. Ik denk dat we
met elkaar hierin wederom zijn geslaagd.
Op 30 juni werden de ROHANS en de SCOUTS van scouting St. Christoffel uit Brunssum
welkom geheten op de MDKL locatie te Nuth, ter voorbereiding op hun week hike met als
thema Indiana Jones. Na een bezoekje aan de collectie werden de ROHANS voor een
dropping uitgezet met een tweetal legervoertuigen van de stichting in België, en de SCOUTS
vervolgden hun weg per fiets naar hun bivaklocatie. We wensen hen veel plezier en mooi
weer toe, en zijn ervan overtuigd dat we hen vaker terug gaan zien in Nuth.
Juli/augustus 2013
De maand Juli is voor de voorziening in Nuth een erg rustige maand, tijd voor de vrijwilligers
en het bestuur om even een adempauze in te lassen. Natuurlijk loopt onze inloopvoorziening
in deze maand gewoon door, maar merkbaar is dat velen op vakantie zijn.
Op 02 juli was de BOSS kring Zuid weer bij ons te gast. Dit keer waren er maar 7 deelnemers,
welke met elkaar onder het genot van een bakje koffie of glas fris een gezellige middag
deelden.
Op 04 juli waren de beheerders van de VOC Veteraan en Thuisfront uit Havelte te gast bij
ons. Ze waren al een flink stuk op weg, daar ze in Oirschot tenten moesten ophalen. Na de
koffie en gezellig bijgepraat te hebben, doken we de werkplaats in waar we materiaal voor
hen hadden klaargezet naar aanleiding van hun oproep binnen de VOC om materiaal ter
aankleding van hun voorziening te schenken.
Het materiaal bestond buiten de bureaukist uit: 2x pukkel, 1x puptent, 2x EHBO kistjes/kist,
1x doos Gevechtsrantsoenen, 1x gewondentas, 4x noodrantsoen warme maaltijd,
2x munitiekistje, verschillende instructiekaarten, posters, handboeken uit missiegebieden, 2x
helmen oud model, 1x helm composiet, 1x gamel, 3x handdoek, 3x veldfles en 1x dienstfiets.
Alles bij elkaar was het goed voor € 450,- welke de stichting MDKL-Nederland aan de
stichting Veteraan en Thuisfront heeft overgedragen als zijnde een gift. Bepakt en gezakt
keerden ze later deze dag huiswaarts, er werd een afspraak gemaakt voor het later ophalen van
de dienstfiets, want deze kregen ze echt niet meer mee. In ruil hiervoor hebben we van de
stichting Veteraan en Thuisfront een gift mogen ontvangen in de vorm van een para
commando tent uit het Belgisch leger. We danken stichting Veteraan en Thuisfront hier
hartelijk voor!
Op 10 juli hebben we kennis gemaakt met Jürgen Marc van het verband Bund Deutsche
Veteranen, met als hoofdzetel Berlijn. Jürgen is door het onderzoek en kenniscentrum van het
Veteraneninstituut naar de hoofdlocatie van de stichting verwezen, om contact te leggen en te
bekijken hoe we in Nederland met de nulde lijn omspringen. Ik heb Jürgen de hand gereikt en
afgesproken met hem verschillende centra te bezoeken, zodat hij een breed beeld krijgt van de
centra in Nederland. Daarnaast heb ik toegezegd op zijn vraag mee te denken en mee te
werken aan het tot stand komen van een ontmoetingscentrum voor veteranen in de regio
Herzogenrath. Vooralsnog heeft stichting MDKL op de locatie Nuth aangeboden haar locatie
beschikbaar te stellen voor het faciliteren en ontplooien van veteranenactiviteiten t.b.v. in de
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regio Aken/Herzogenrath gevestigde Duitse veteranen. We houden jullie op de hoogte van
deze bijzondere ontwikkeling.
Op 13 juli van 10.00-12.00 uur was er weer een vrijwilligersoverleg op de locatie Nuth. Het
verslag hiervan krijgen de vrijwilligers van de locatie Nuth per mail.
Zondag 14 juli was stichting MDKL-Nederland verantwoordelijk voor het invullen van de
EHBO tijdens het straatfeest in Zeswegen (Heerlen). Mad Medic was present met de
landrover GWT, een kleine EHBO post en twee EHBO-ers. Het was stralend weer, een goede
sfeer, met veel bezoekers. In totaal hebben we 8 mensen EHBO-technisch behandeld. Deze
inzet heeft de stichting € 100,- opgebracht, zonder aftrek van eventuele kosten.
Op dinsdag 16 juli heeft stichting MDKL-Nederland een zending outdoor speelgoed
overhandigd aan de adjudant Peter Dinkman uit Soesterberg. Peter gaat 1x per jaar met een
vrachtauto naar Roemenië, om de kinderen daar van speelgoed te voorzien. De stichting heet
de "walo" Wisselwerking Achterveld Leusden Oekraïne adres www.walo1999.nl. Stichting
MDKL-Nederland steunt met materiaal dit initiatief al verschillende jaren en draagt hiermee
haar steentje bij in het kader van het maatschappelijk perspectief.
Nieuws van Music 4 Vets:
“On July 7 from 15.00-18.30, music4 vets played for some veterans in Geleen at the Cafemrd's bar.
One of the veterans, Henry Six spoke about his experience in Lebanon, afterward we played several
Veterans songs for the veterans and then music and the veterans enjoyed the show.
On July 20 I played for a group of veterans at a veterans café in Eygelshoven as The Big Yank,
One of the veterans got up and spoke about where he served and what he did in the Dutch Army,
after that I sang as the big yank, but promoted Music4 Vets so maybe we have a few more veterans
who want to join Music4 vets.... There were 30 people present and 17-18 Dutch veterans who
listened to the music and joined in the Big Yanks show, I played from 2 until 5.”

Inmiddels beschikt stichting MDKL-Nederland over een 4-tal banners welke handelen over
het V-fonds en de DISK-V. Het is de bedoeling dat op onze dependances ook deze banner
prominent een plaats krijgt. De banner zal naast de hoofdvestiging ook worden geplaatst op de
voorziening Vught en Tilburg. Dit zoals afgesproken in de VOC vergadering van jongst
leden.

MDKL-Nuth

MDKL-Tilburg
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MDKL-Vught

Nieuws uit MDKL Tilburg:
De afgelopen periode is er binnen MDKL Tilburg hard gewerkt. Mede door inzet van
studenten aan de ROC Tilburg werd de toiletgroep vakkundig gerealiseerd. We bedanken hen
heel hartelijk voor de ondersteuning bij dit prachtig stukje vakmanschap!

We hopen dat we in de toekomst nog meer ondersteuning vanuit de ROC kunnen krijgen bij
het realiseren van het ontmoetingscentrum in Tilburg, maar voorlopig genieten de studenten
eerst van hun welverdiende zomervakantie.
Op 24 juli was het bestuur aanwezig op de voorziening in Tilburg voor een management
overleg. We konden zelf kennis nemen van de vorderingen en plannen van beheerder Jos en
zijn team. Jürgen Mark van de Bund Deutsche Veteranen maakte kennis met een
ontmoetingscentrum in opbouw, en werd door beheerder en gast dame bijgepraat over de
haken en ogen welke onlosmakelijk verbonden zijn aan het opzetten van een veteranen
ontmoetingscentrum.
MEDEDELING VOOR BEHEERDERS:
Door het ontbreken van onder meer verschillende vrijwilligerscontracten komt de
subsidiegunning voor het 3e kwartaal in het gedrang.
Inmiddels zijn de contracten binnen van de voorziening uit Hank en Tilburg.
Het verzoek aan alle beheerders is z.s.m. een kopie van de vrijwilligerscontracten te laten
ondertekenen door de betreffende vrijwilligers, en terug te sturen naar Nuth. (voor zover dit
nog niet gebeurd is). Graag voor 08 augustus a.s.
Daarnaast zou het bestuur graag beschikken over een activiteitenoverzicht per voorziening
vanaf nu tot en met 31 december 2013. Gelieve deze aan te leveren voor 08 augustus a.s.
De maand augustus begon met een minder goede start voor de locatie Nuth.
Op 06 augustus was de BOSS kring Zuid weer bij ons te gast. Dit keer waren er 10
deelnemers, welke met elkaar onder het genot van een bakje koffie of glas fris een gezellige
middag deelden. Rond 15.00 uur kreeg een van de bezoekers, dhr. Hennekens een acuut
hartinfarct. Er werd door de vrijwilliger Lei direct gereageerd en Eric en Marlies, beiden met
een verpleegkundige achtergrond, werden ingeschakeld. Er werd reanimatie gestart, en 112
gebeld. Tijdens de reanimatie bleek al gauw dat dhr. Hennekens in zijn paspoort een
geschreven NTBR (not to be reanimated) verklaring had met een telefoonnummer van zijn
huisarts. Huisarts werd gebeld voor verificatie. Toen bleek dat i.d.d. bij huisarts in het dossier
een verklaring voorhanden was, hebben we de reanimatie gestaakt. Kort daarna konden we
overdragen aan de ambulancedienst, welke op de cardiomonitor vaststelden dat dhr.
Hennekens op 92 jarige leeftijd was overleden. De aanwezige bezoekers werden via de
nooduitgang naar buiten geleid en de familie werd door Marlies gebeld. Later hebben we de
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familie bijgestaan in de afhandeling en het contact leggen met de uitvaartonderneming.
Namens stichting MDKL-Nederland werd er een condoleance kaart gestuurd naar de familie
van dhr. Hennekens.
Door dit alles waren we niet in staat om onze afspraak met het TRIMBOS en het VI waar te
nemen, dit tot onze spijt. Wel hebben we in alle tumult nog kans gezien ons af te melden bij
Drs. Jos Weerts. Tijdens de evaluatie kwam naar voren dat het protocol “overlijden” welke
we hanteren, ruim voldoende voldoet.
Op 08 augustus hadden we een bijzonder evenement, namelijk forel vissen met achteraf
barbecue. Het was een zeer gemêleerd gezelschap van veteranen, anjerkinderen, partners van
veteranen, vrijwilligers van de stichting MDKL-Nederland, enkele scouts en leden van Music
4 Vets. De groep bestond uit 20 man, waarvoor we in België een forelvijver hadden
afgehuurd. Voor ons gezelschap waren er in de vijver ruim 60 forellen uitgezet, en werd er
naar harte lust met elkaar gevist. Na het schoonmaken van de 60 stuks die we gezamenlijk
hadden gevangen, werd de barbecue ontstoken. Om 23.00 uur keerde iedereen voldaan
huiswaarts en sloot de locatie Nuth haar deuren.

Op 09 augustus gauw even naar camping de Bron in Valkenburg, voor het opbouwen van een
5 x 5 tent voor het kinderfeestje van de familie Sijstermans. De locatie Nuth had hiervoor een
tent verhuurd voor overnachting. Zondag tegen 12.00 uur werd de tent weer afgebroken na
een zeer geslaagd feestje voor de kids. Dit leverde weer een mooie bijdrage op voor de kas
van de locatie Nuth.

Op 10 augustus werd er weer een vrijwilligersoverleg gehouden voor de locatie Nuth. Vele
zaken werden besproken, welke jullie kunnen teruglezen in de notulen van het
vrijwilligersoverleg in augustus.
Op 13 augustus kwamen we in gesprek met Wim van Beek van de stichting Veteranen Oost
Nederland. Nadat we onder het genot van een kop koffie kennis hebben gemaakt, deden we
een rondleiding door het centrum in Nuth. Samen zochten we de diepte op met betrekking tot
drive, visie, uitvoering en samenwerking. Stichting MDKL voorzag Wim van enkele
bruikbare tips met betrekking tot het door ontwikkelen en uitbouwen van hun stichting. Er is
afgesproken dat MDKL-Nederland de stichting Veteranen Oost Nederland van een set
startdocumenten zal voorzien op basis van hun vraag. Daarnaast heeft Wim beloofd op
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termijn nog eens terug te komen met meerdere bestuursleden om kennis te maken met
stichting MDKL-Nederland. Op basis van materiaal deling kreeg Wim een grote dessert
rugzak mee met diverse militaire attributen, een boek “die goeie ouwe diensttijd”, enkele
wandplaten en natuurlijk ons onvervalst miniatuur wachthuisje. We wensen de stichting
Veteranen Oost Nederland alle succes toe en hopen op een gezonde onderlinge
samenwerking.
Het is al even geleden dat kapitein Lenny Koppert onderzoek deed en intervieuws afnam
onder bezoekers, vrijwilligers en bestuursleden van de stichting MDKL op de locatie Nuth,
maar op 14 augustus was het dan zover, Lenny gaf voor de aanwezigen de thesispresentatie
over haar onderzoek op de locatie Nuth. Wat mooi was om te zien is dat we na ruim een jaar
een hele boel stappen in het juiste perspectief hebben gezet. Lenny gaf aan dat er op termijn
nog een tweede onderzoek zou worden verricht.
Op 18 augustus was het dan zover: onze website werd gewisseld voor de website nieuwe stijl.
Na een periode van intensief overleg, afstemming en uitvoeren met onze twee nieuwe
webmasters Guus en Remco, bijgestaan door Rob op technisch gebied, ging de nieuwe site
rond 20.00 uur in de lucht. De nieuwe site is te bereiken onder het oude vertrouwde adres:
http://mdkl.nl
Wij danken Igno, Pascal, en in het bijzonder Rob, Guus en Remco voor deze geweldige
prestatie!
Op 20 augustus was stichting MDKL-Nederland in gesprek met de directie van het
splinternieuwe eyewitness museum in Beek. Dit museum handelt over de Duitse bezetting
tijdens de tweede wereldoorlog en trekt met haar 13 diorama’s ongeveer 30 bezoekers per
dag. De diorama’s zijn bedrieglijk echt uitgevoerd en kunnen met name voor veteranen of
mensen die de oorlog van dichtbij hebben meegemaakt, erg confronterend zijn. Stichting
MDKL-Nederland biedt daarom aan dat er een getrainde veteranenhelper in het museum
aanwezig is op de donderdagen tussen 10.00 uur en 12.00 uur. Naar behoefte kan de
veteranenhelper ingezet worden ten behoeve van mensen voor wie de collectie even te
confronterend wordt. Op deze manier draagt stichting MDKL-Nederland structureel haar
steentje bij binnen de maatschappelijke kaders, en hoopt hiermee bezoekers bij te kunnen
staan waardoor een bezoek aan dit museum voor mensen met specifieke (oorlogs) ervaringen
drempelverlagend kan zijn.
Op 24 augustus werd het weer eens tijd voor onze zomer barbecue. Ondanks het mindere
weer zat de stemming er goed in. 36 gasten, lekker eten en drinken en voor de sfeer zorgde de
leden van Music 4 Vets. Er werd gedanst, gelachen met elkaar en leuke gesprekken
onderling gevoerd. Kortom, een onvergetelijk mooie zomerbarbecue, zoals men die van
stichting MDKL gewend is.
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31 augustus was de MFO bij ons op bezoek voor hun jaarlijkse reünie. Dit keer waren er veel
bekende maar ook nieuwe gezichten bij ons te gast. High ligt was de presentatie van Mark van
Voorthuizen, die kers vers uit de Sinai terug gekeerd is van een marechaussee missie. Een
bijzondere missie met bijzondere ervaringen en voor de oudere MFO-ers geweldig om de
verschillen te beleven van toen en nu. Een gezellige middag met lekkere barbecue maakten
deze dag tot een speciale reunie waar men nog lang aan terug zal denken.

Nieuws uit MDKL Tilburg:
Onze vrijwilliger Renald is weer terug op de hoofdlocatie in Nuth. Langzaam pakt hij de
werkzaamheden weer op. Gepand staat dat Renald van 09 september t/m 11 september
aanstaande ondersteuning biedt in de voorziening Tilburg bij de opbouw- en afbouwfase.
Daarnaast heeft stichting MDKL-Nederland een schenking gehad van onze vrijwilliger
Renald in de vorm van magazijnstellingen. Het bestuur heeft in samenspraak met de
beheerder in Tilburg en de schenker bepaald dat deze stellingen geschonken worden aan
MDKL-Tilburg. Wij danken Renald heel hartelijk voor deze mooie geste!
September/oktober

De “R” zit weer in de maand, en langzaam aan gaan we op het najaar aan.
Vanaf 01 september is Arno Swelsen ons komen versterken als vrijwilliger, voor 16 uur per
week, met behoud van uitkering. Welkom Arno, we hopen op een plezierige samenwerking
en dat je het hier goed naar je zin krijgt.
Een drukke maand maar wel zeer afwisselend. Om te beginnen was er op 03 september weer
de traditionele BOSS herdenkingsrit. Ter afsluiting van een rit met personen auto´s door het
heuvelland langs de bekende monumenten, streek men neer op de locatie Nuth voor
versterking van de inwendige mens. Het vijftien koppen tellend gezelschap werd in gepaste
ambiance voorzien van koffie, thee, frisdrank, soep en belegde broodjes. Een gezellige
afsluiting van een waardige herdenkingsrit.
Deze maand hebben Mark en Linda van het project MDKL Music 4 Vets besloten om onder
een eigen stichting verder te gaan. Vanaf nu is Music 4 Vets geen project meer van onze
stichting, en heet voortaan stichting Music 4 Vets-Nederland. Om toch muziekprogramma´s
voor de bezoekers van MDKL te kunnen blijven aanbieden, plannen we een huisbandje op te
richten, als project. We willen graag met klem benadrukken dat we van mening zijn dat
muzikanten welke spelen bij Music 4 Vets-Nederland, geen keuze hoeven te maken, maar dat
zij een extra mogelijkheid geboden krijgen om vaker muziek te maken. Het project huis band
MDKL en Music 4 Vets-Nederland kunnen heel goed naast elkaar bestaan. Vooralsnog loopt
dit in de onderzoeksfase, zodra hier meer over te melden is brengen we jullie op de hoogte.
We wensen Mark en Linda alle goeds toe met hun toekomstplannen.
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Op 05 september werd er volgens afspraak een start gemaakt met de aanwezigheid van een
getrainde veteranenhelper in het Eye Witness Museum te Beek. De getrainde veteranenhelper
is vanaf nu iedere donderdag ochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur aanwezig op het museum.
Op 06 september hebben we de cursus veteranenhelper van de BASIS voortgezet en afgerond
op de MDKL locatie Vught. Vanuit de stichting MDKL-Nederland behaalden Eric en Marlies
dan ook hun certificaat. Reeds op 09 maart 2011 volgden zij de cursus veteranenhelper VOC.
Proficiat!
Op 10 september maakte het bestuur op de locatie Nuth kennis met de stichting WEP
(Waardering Erkenning Politie). Stichting Waardering Erkenning Politie (WEP) is in juni
2012 opgericht om de erkenning en waardering voor en van de politie te ontwikkelen, vorm te
geven en te verbeteren. De Stichting WEP is een initiatief van het vfonds.
De Freedom Trail is een grootscheeps evenement in 2014. Tijdens deze sportieve tour, mede
georganiseerd door Stichting WEP, zullen vele duizenden sporters (politiemensen, veteranen,
brandweer-en ambulancepersoneel) een deel van de route volgen die geallieerden 70 jaar
geleden
aflegden
toen
zij
Europa
bevrijdden.
Achtergrond: het leven in betrekkelijke rust en veiligheid is voor een belangrijk deel een
verdienste van geüniformeerden. Militairen, politieagenten (en veteranen) hebben gekozen
voor het beroep omdat ze een bijdrage willen leveren aan de samenleving. Ze zijn veelal trots
op de uitoefening van hun vak. In de dagelijkse gang van zaken staan we daar weinig bij stil.
De Freedom Trail wil vrede en veiligheid een gezicht geven. Met het evenement wil Stichting
WEP op een leuke en sportieve manier de interactie tussen geüniformeerden en burgers
stimuleren. Zij ontmoeten elkaar op een historisch parcours. Tegelijkertijd wil de organisatie
met het evenement fondsen werven voor de collegiale ondersteuning binnen de
geüniformeerde beroepen. Er werd met ons bekeken hoe de VOC ingepast kan worden bij de
uitvoering van dit groots evenement. Voorgesteld werd dan ook dat Jan Willem vd Pol in de
aankomende VOC overleg spreektijd krijgt om over dit project en samenwerking te praten.
Jan Willem (stichting WEP) werd vergezeld door Fokko Spoelstra (eveneens van stichting
WEP) en Peter Klijn (secretaris VP).
Op 09 september j.l. spraken Eric en Marlies met de burgemeester van Nuth op locatie over
onder meer invulling aan een veteranen dag op lokaal niveau. Ook is de burgemeester
gevraagd om zitting te nemen in het comité van aanbeveling van MDKL-Nederland. Voor
beide zaken is afgesproken dat het bestuur een brief richt aan college van burgemeester en
wethouders met deze vraagstelling.
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Na een zomerstop werd het programma thuisfrontcontact weer opgepakt en zo doende werd er
in de hobbymatige sfeer op 11 september door 8 deelneemsters kennis gemaakt met de
technieken van vilten. Er werden leuke dingen gemaakt, zoals roosjes etc. De volgende datum
is gepland op 09 oktober aanstaande.
Op 15 september werkte de locatie Nuth mee aan de open monumenten dag, welke dit keer
onder het thema “pracht en praal” werd gehouden op een landkasteeltje in Nuth. In
samenwerking met de scouting uit Hoensbroek verzorgde stichting MDKL de catering aan
bezoekers, gasten en vertegenwoordigers. Hiervoor werd passend op het thema uit het servies
van het officierscasino met het bijpassend tafelzilver.

Er waren meer dan 200 bezoekers die bij stichting MDKL-Nederland koffie hebben
gedronken! Een zeer drukke dag, we danken de scouts, Marlies en Lei en Finy dan ook in het
bijzonder heel hartelijk voor hun enorme inzet hierbij!
Inmiddels heeft het bestuur van de stichting gedwongen afscheid moeten nemen van onze
vrijwilliger Renald Tinneveld. We bedanken Renald voor al zijn inzet gedurende de periode
dat zij bij onze organisatie vrijwilligerswerk deed en al het werk welke hij immer met veel
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plezier heeft gedaan voor de stichting. We wensen hem verder alle goeds in de toekomst toe.
Natuurlijk hopen we dat Renald bezoeker blijft van de voorzieningen van de stichting.
Onlangs heeft het bestuur onderstaande uitnodiging mogen ontvangen. Hierdoor zijn alle
vrijwilligers van de stichting MDKL-Nederland in de gelegenheid gesteld om de militaire
Taptoe op 26 september a.s. mee te maken. Wij zien dit dan ook als een blijk van waardering
voor het werk wat wij allen voor onze doelgroep hebben verricht in 2013.
Geachte collega’s,
van Hoofd uitvoeringsbedrijf VRD (incl proces van dienstverlaten), de kol B (Bob) Segaar heb ik uw
gegevens doorgekregen. U heeft zich zodanig ingezet voor de veteranen dat u in de gelegenheid
worden gesteld om kaarten af te halen bij de kassa tbv de Taptoe, as donderdag 26 september
aanstaande.
Gelet op de tijd tot aan volgende week donderdag heb ik een concreet verzoek aan u. Wilt u tot en
met aanstaande woensdag 18 september reageren op deze mail en mij berichten of wij voor u
kaarten moeten reserveren in Rotterdam. Betrokken organisatie in BCC idem.
Ik zal dan aanstaande donderdag de organisatie laten weten, incl de naamstelling, hoeveel kaarten er
op naam gereserveerd klaar moeten liggen. Bijgevoegd persbericht is voor u dus ter info!
Hoor graag snel van u en wens u alvast veel plezier in de aanloop naar deze Taptoe.
M vr gr

Op 26 september begaven we ons dan als MDKL-Nederland met alle vrijwilligers naar de
Ahoy in Rotterdam om als genodigden plaats te nemen op de VIP tribune. Buiten Erwin de
Wit (beheerder Hank) en Jos Lecoq (beheerder Tilburg), want dezen hadden het beter, zij
waren namelijk met vakantie.
Na een rit met het openbaar vervoer streken we neer in een winkelcentrum voor een lekkere
en welverdiende bak koffie. Na een korte rondgang langs verschillende winkeltjes begaven
we ons naar de Ahoy, om het daverend spektakel bij te wonen. Ik denk dat iedereen heeft
genoten, en we hopen dat iedereen aan dit vrijwilligersuitje met veel plezier nog lang mag
terugdenken.

Op 21 september werd de lokale veteranen dag gehouden in de gemeente Beek. De locatie
Nuth heeft hierin een ondersteunende rol gespeeld door o.m. levering van belevingskisten,
percolator e.d. De opkomst viel wat tegen, 13 veteranen, reden om met het organiserend
comité te onderzoeken of er voor deze veteranen in de toekomst een veteranen reünie op de
locatie Nuth te houden, dit naast de bestaande herdenkingen en vieringen. Zo gauw hier meer
over bekend is volgt informatie.
46

Op 27 september was de stichting weer present tijdens de MAS stage markt. Dit keer werd
deze gehouden in het schutterspark te Brunssum. We hebben ruim 1200 geïnteresseerde
scholieren gesproken, en van ruim 40 kregen we het predicaat beste stage stand van de MAS
markt. We hopen voor dit jaar en het volgend jaar een aantal van deze stagiaires binnen de
voorziening Nuth van een stageplaats te mogen voorzien.

Op 25 september was het dan eindelijk zover, de boekpresentatie van een Duitse veteraan
welke in Afghanistan zijn plicht heeft vervuld. Deze middag werd bezocht door een 7-tal
Duitse veteranen en 18 Nederlandse geïnteresseerden, waarvan ruim 9 Nederlandse veteranen.
De gastspreker was Johannes Clair, die aan de hand van een serie foto’s zijn verhaal deed
over het leven op het Duitse kamp en zijn ervaringen tijdens patrouilles door het gebied.
Een citaat uit zijn presentatie: “Wir waren dort, um zu Kämpfen. Wir wurden gedrillt, auf
Meschen zu Schiessen. So wurde es uns gesagt, und genau so ist es gekommen.” Johannes
Clair, welke scherpschutter was binnen zijn eenheid, verloor hierbij drie van zijn beste
kameraden. Het boek heet: VIER TAGE IM NOVEMBER. Tijdens de presentatie was Jos
Weerst vanuit het Nederlandse veteraneninstituut aanwezig.
Johannes is vice voorzitter van de Bund Deutsche Veteranen, met zetel in Berlijn.
Na de presentatie hebben we op zijn verzoek een korte rit gemaakt door het Limburgse
heuvelland met de daf YA-126. Na het eindigen van de middag bleef Johannes nog bij ons, en
heeft als gast gezellig mee gespeeld in de repetitie van ons programma huisband.
Bij vertrek gaf hij aan snel terug te komen, want het bezoek aan MDKL-Nuth was
gegarandeerd niet maar voor een keer!
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Nieuws uit Vught:
Het ontmoetingscentrum te Vught heeft het afgelopen jaar bewezen dat zij volledig
zelfstandig kunnen draaien. Gezamenlijk hebben we dan ook besloten om Vught los te
koppelen van MDKL-Nederland en toe te geleiden naar de VOC. Zie onderstaande brief:
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Nieuws uit Tilburg:
Deze maand is Renald naar Tilburg gegaan om te helpen bij de opbouw van het
ontmoetingscentrum daar. Er is in korte periode weer veel gebeurd, zoals blijkt uit
onderstaand verslagje.
Maandag was het goed weer en hebben we de kozijnen gedaan van de uitbouw. De rotte delen
hebben we vervangen. Gisteren is het magazijn gemaakt en helemaal ingericht. De inloop zijn
we nu aan het opruimen en straks wat schilderwerk. Mocht het redelijk weer zijn, dan gaan
we buiten verder.

Op 29 september gaf Mad Medic weer akte de préséance tijdens het straatfeest te Mariarade.
Gekoppeld aan en in samenwerking met scouting St. Christoffel werd er een scout
kampement opgebouwd waarin ook de EHBO post van Mad Medic haar plek vond. De
vergoeding welke Mad Medic hiervoor kreeg, werd gedoneerd aan de Rohans groep van de
scouting St. Christoffel.
Op 30 september werd de laatste training VOC veteranen helpende voor dit jaar afgesloten op
de Harskamp. Een 20 deelnemers kregen hun certificaat van bekwaamheid uitgereikt. Na de
verschillende felicitaties en even gezamenlijk bijpraten keerde iedereen huiswaarts. Het
bestuur van MDKL-Nederland dankt onze docent Hendrik Jan van Tilburg heel hartelijk voor
het vele werk wat hij dit jaar heeft verzet namens de stichting.

Op 1 oktober was de BOSS weer bij ons te gast voor een diner. Het diner werd door Marlies
en Igno verzorgd en bestond zoals men van ons gewend was uit drie gangen. 12 deelnemers
deden zich tegoed aan de kookkunsten van Marlies en Igno. Een zeer geslaagde middag, en de
reacties waren meer dan positief.
Op 9 oktober was het partnercontact gepand. De opkomst viel enorm tegen, maar een
deelneemster. Desalniettemin hebben we getracht er deze avond wat van te maken, en er werd
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een poging ondernomen om naar de film te gaan. Uiteindelijk zullen we onderzoeken wat er
fout ging, het vermoeden ligt in de communicatie. Het volgende partnercontact is gepland op
13 november aanstaande, dan staat koken met tupperware weer op het programma.
Het weekeinde van 12 en 13 oktober stond in het teken van de grote metamorfose. Samen met
vrijwilligers en ondersteuning van de scouting werd de huiskamer van het
ontmoetingscentrum grondig schoongemaakt en getransformeerd. Gezamenlijk werd er aan
het verbouwen van de huiskamer ruim 40 uur geïnvesteerd.

Op 15 oktober werd de kennismakingsavond voor de maatschappelijke stagiaires met hun
ouders gehouden op de locatie Nuth. Aan deze avond namen 20 personen deel. Het betreft
stagiaires vanuit MBO/VMBO en HAVO opleidingen in de regio. Na een korte introductie
werden de aankomende stagiaires en hun ouders rondgeleid door de organisatie, zodat men
zich een goed beeld kon verschaffen van wat deze stage zou kunnen inhouden. Aan het eind
van de avond wisten een 6-tal stagiaires al zeker dat ze stage gingen lopen bij stichting
MDKL, alles samen goed voor 180 stage uren. Een klein deel wilde nog even nadenken over
de stageplek en zou later een terugkoppeling geven.
Vandaag, 16 oktober werden we aangenaam verrast door een pakketje welke door de Bund
Deutsche Veteranen vanuit Berlijn, als blijk van waardering voor het realiseren van de
boekpresentatie van Johannes Clair, op 24 september jongstleden. De begeleidende brief was
als volgt:
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Op 16 oktober heeft Eric overleg gehad met de gemeente Kerkrade over veteranenzaken. Bij
dit gesprek waren aanwezig: Tom (stagiaire MDKL), de heer Coumans (gemeentesecretaris),
de heer Schillings (voorzitter oranjecomité) en de heer Heckmans (medewerker WMO).
Tijdens dit gesprek zijn de volgende zaken afgesproken:
De heer Heckmans spreekt met zijn superieuren of er de mogelijkheid bestaat voor stichting
MDKL-Nederland om naast het WMO loket een maandelijks sociaal loket te realiseren voor
veteranenzaken, als wegwijzer binnen het scala van voorzieningen welke specifiek voor
veteranen zijn ingericht. MDKL-Nederland zorgt voor heldere formulering in concept.
Samen met de heer Coumans en de heer Schillings onderzoeken hoe we bestaande
evenementen kunnen koppelen aan een lokale veteranen dag in de gemeente Kerkrade.
Samen met de heer Schillings onderzoeken hoe we elkaar kunnen versterken bij
herdenkingen/vieringen m.b.t. erkenning en waardering voor veteranen, diens familieleden en
eventuele weduwen of nabestaanden van gevallenden.
Daarnaast gaan de heren Schillings en Coumans beschouwen hoe ze aandacht kunnen geven
aan stichting MDKL-Nederland m.b.t. het ontmoetingscentrum te Nuth.
Er wordt een vervolgafspraak gepland op locatie MDKL te Nuth. Verslaglegging door Tom.
Op zaterdag 19 oktober waren 15 bevertjes met hun begeleiding van scouting St. Franciscus
bij ons te gast voor een educatief programma. We begonnen deze ochtend met limonade en
een korte kennismakingsronde. Daarna werd het verhaal van “pappa muis gaat op uitzending”
door Lizzy voorgelezen. In het museum was pappa muis verstopt, en de bevertjes hadden de
opdracht te helpen zoeken, zodat pappa muis weer bij het gezinnetje terecht kwam.
Voertuigen werden bezichtigd, en een rondleiding door het museum werd afgesloten met
spekhappen. Daarna gingen de bevertjes aan de slag, er werd gekleurd naar harte lust en de
kleurplaten werden op de boog tent in de inloop opgehangen. Na afloop werden de bevertjes
getrakteerd op break-lights, pepermuntjes en natuurlijk het boekje “pappa muis”, zodat ze het
verhaaltje nog eens thuis kunnen nalezen. Bij het afhalen van de bevertjes door de ouders,
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kreeg iedereen ook nog een ballon van het V-fonds mee. Kortom een geslaagde educatieve
ochtend voor de allerkleinsten.

Als vervolg hierop hebben we met de laro GWT meegewerkt aan de dropping welke werd
gehouden op 26 oktober.
Inmiddels heeft de voorzitter van de vereniging Wounded Warriors contact gehad met de
voorzitter van MDKL-Nederland, en heeft er een gesprek plaatsgevonden waaruit een aantal
afspraken zijn gemaakt. Verder zal er een tweede gesprek plaatsvinden waarin we
gezamenlijk kijken naar de toekomst en onderzoeken of en hoe we elkaar gaan ondersteunen
en eventueel samenwerken. We houden jullie op de hoogte.
Op 30 oktober was de Katholieke bond van Ouderen bij ons te gast voor een koffiebezoek.
Een gezellige middag, waarin men in de ambiance van de stichting MDKL-Nederland
gezellig met elkaar in gesprek kwam, en natuurlijk de bezichtiging van de collectie op de
locatie Nuth bij menigeen menig herinnering deed ontwaken. Met dit bezoek sluiten we dan
ook de maand oktober af.

November/december 2013

Nieuws uit MDKL Nuth:
Op 1 november j.l. was de inspecteur generaal Tom van Ede te gast bij stichting MDKL op de
hoofdlocatie in Nuth. Naast het bestuur waren er een aantal bezoekers, vrijwilligers en de
beheerder uit Tilburg aanwezig. Ook was er aandacht voor de IGK vanuit Duitse zijde, Jürgen
Mark vertegenwoordigde de Bund Deutsche Veteranen tijdens deze ochtend. In een open
gesprek met de inspecteur generaal deelde het bestuur visie, ervaringen en toekomstplannen,
en gaven veteranen inzicht in hun ervaringen en situaties. Na een gezellig gesprek met
appeltaart en de nodige koffie en thee, werd de generaal door Jos Le Coq uitgenodigd tot een
rondleiding door het gebouw, waarna er een eenvoudige lunch werd aangeboden aan de
aanwezigen. Na het nuttigen van de lunch overhandigde de voorzitter een speciaal glas uit de
collectie Veterans-Finest, welke door een veteraan persoonlijk voor de inspecteur generaal
was gemaakt, ter gelegenheid van zijn bezoek aan de stichting. Al met al heeft de inspecteur
en zijn gevolg ruim 2 en een half uur tijd gespendeerd aan het kennismaken met onze
stichting. Een bijzondere ervaring welke wat ons betreft als zeer aangenaam is ervaren.

52

Op 5 november was de maandelijkse soos van de BOSS kring zuid weer bij on te gast. Als
vanouds werden ze hartelijk ontvangen door onze vrijwilligers Lei en Finy, bijgestaan door
Arno, welke hen van harte iedere wens vervulde. Dit maal waren er 8 deelnemers, welke een
fijne middag hebben gehad op de MDKL locatie in Nuth.
Op 5 november was een delegatie van het bestuur op uitnodiging aanwezig bij het openen van
de nieuwe locatie van de BASIS, door hare majesteit prinses Beatrix. Wat opvalt is dat het
een heel licht gebouw is, waarbinnen het LZV, het VP, de BNMO, het PVP, het VI en de
BASIS onderdak hebben. Op 16 november aanstaande houdt men een open dag welke vanaf
10.00 uur toegankelijk is voor iedereen.

Op 6 november waren de medewerkers van het CDC te gast op de locatie Nuth, enerzijds als
afscheid van hun collega Hendrik-Jan welke een andere functie gaat vervullen, anderzijds
voor een stukje geschiedeniseducatie over wereldoorlog twee. Huub Schetters, onze gids uit
Kerkrade, nam hen mee naar de ruïnes van de Siegfriedlinie. Daarna werd het span begeleid
naar het Eye Witness museum te Beek voor een rondleiding aldaar door de collectie. Hierna
keerde men terug naar het MDKL, en werd deze dag besloten met een barbecue.
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Onderstaand een aantal reacties uit E-mail over de ervaringen van de deelnemers aan deze
bijzondere dag:
Nogmaals hartelijk dank voor de buitengewone leuke, attentvolle, verzorgde en gezellige dag van gisteren.
Het grootste plezier dat jullie me konden doen, in de leefwereld van de zogenaamde 0 e lijn stappen en daar ook
iets voor betekenen (met 1 zo’n dag kunnen Eric en Marlies het centrum 1 maand openhouden) is voor mij erg
waardevol en bood bovenop de presentjes een onschatbare meerwaarde van de dag. Soms is het gewoon goed
te beseffen dat je met een klein budget grootse zaken kunt doen en, dat het vooral niet aan het budget ligt hoe
de dag er vervolgens uit komt te zien.
Zoals gezegd heb ik toch de sectie BMW gemist, omdat dit de momenten zijn om los van het werk aan
teambuilding te doen en elkaar beter te vinden. Dat komt niet alleen de staf ten goede, maar straalt ook uit op
de professionals in het land. Wellicht is het handig om toch als de ruimte er is daar een investering te doen als
gezamenlijke staf. In het zuiden zijn prima B&B te regelen en een programma van 2 dagen is voor Eric wel in
elkaar te steken waarbij je low budget (bv zonder paarden) een hoog rendement haalt dat gericht is op
samenwerking, vertrouwen en progressie. En ja, dan mag het ook gezellig zijn.
Ik heb ook ENORM genoten van gisteren. Het was reuze gezellig en inderdaad het is weer eens wat anders dan
de werkvloer. Nogmaals dank aan Eric en Marlies, het was heel goed geregeld allemaal. Ook die meneer die de
presentatie gaf: geweldig en enorm meeslepend.
Het gaat je goed, HJ, we zien elkaar!
Hendrik-Jan,
Een super-dag met dank aan jou en Lenny, voor herhaling zeker aan te bevelen (ook evt. brainstormsessies)
Beste collega’s,
Daar sluit ik bij helemaal bij aan. Ik vond het een fantastisch georganiseerde dag en heb genoten. Dank voor
alle lieve presentjes.
Ook ik vond het jammer dat er verder niemand van de Sectie BMW aanwezig was, ik sluit me daarin ook aan bij
HJ.
Maar bovenal; bedankt voor de fijne samenwerking. Ik ga jullie zeker missen.
Hartelijke groet,
Wat moet ik hier nog aan toevoegen!
Wat de collega’s op jouw mail hebben geantwoord daar sluit ik me volledig bij aan.
Het was super!
PS
Nogmaals bedankt voor de geweldige samenwerking
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Via de V-BMW-er in onze regio, ritmeester Renee Buining, was het bestuur van MDKL-NL
in de gelegenheid om voor de minder bedeelde veteranen in de regio zuid, een kerstgift aan te
vragen bij het fonds KL 1940. Via het fonds was de stichting in de gelegenheid om aan een 7tal veteranen een gift van € 200,- persoonlijk te overhandigen. We bedanken namens de
veteranen ritmeester Buining heel hartelijk voor deze mooie geste.
Hieronder een reactie van een ontvanger van de kerstgift:

Op 13 november was er weer een partnercontact avond, onder leiding van Danny, werd het
zestal meegenomen in de wereld van tupperware en de mogelijkheden om snel lekkere hapjes
te maken. Een geslaagde en vooral gezellige avond waarin dit keer ook even aandacht was
voor een ietwat moeilijker gesprek en een hart onder de riem.
Nieuws van MDKL mobiel:
Onderstaand stukje is ingezonden door de beheerder van onze MDKL mobiele post.
Dag allemaal, het werd tijd mijzelf wat beter voor te stellen.
Mijn naam is Alan Bakx en ism MDKl verzorg ik met mijn militaire veldkeuken maaltijden tbv
Veteranen, burgers en buitenlui!! Dit mede DOOR veteranen!
Lekker Ge(s)maekt is een concept welke door bereiding en nuttigen van ( vaak blauwe hap)
eten, dit eten meer ziet dan voedsel alleen. Het gaat om verbroedering door gezamenlijk een
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altijd verse maaltijd te nuttigen. De veldkeuken stellen wij (zelfs zonder mijn eigen inbreng)
hiervoor ten dienst.
Alle !!veteranen moeten hiervan gebruik mogen maken, ook de andere VOC's. Dit ten
allertijden via het MDKL!
Na rijp beraad ( ook met IGK ) ben ik van mening ( zonder andere VOC 's / andere
veteraneninitiatieven te passeren) dat uiteindelijk dit gegrond moet zijn via de lijnen van het
LZV en het VI! Natuurlijk herken en ondervind ik ook vaak nog tegenwerking als gevolg van
bureaucratisch rompslomp ! En kan ik begrijpen dat het niet snel genoeg gaat!! Toch
vertrouw ik erop dat door draagvlak te vergroten binnen de maatschappij wij als veteranen
op structurele basis die ondersteuning verkrijgen! Mijn initiatief " Lekker Ge(s)maekt zet ik
hier graag voor in!! Mvg. Alan Bakx
Inmiddels is de keuken overgedragen aan de stichting MDKL-Nederland. Wij zullen onder de
gemaakte afspraken ervoor zorgdragen dat het project en het gedachtengoed van Alan blijft
voortbestaan, als onderdeel van het dienstenaanbod van de stichting.

Nieuws uit Tilburg:
In Tilburg is er onlangs een ruit gesneuveld, welke werd vervangen. Daarnaast zijn er
afspraken gemaakt dat op 14 december a.s. een team van helpers naar Tilburg gaat voor het
ondersteunen van onze Jos bij de afwerking van het veteranencentrum. We zullen hierover
uitvoerig berichten in het bulletin van December.
Nieuws uit MDKL Nuth:
Zoals beloofd in het bulletin van november hadden jullie nog twee zaken tegoed:
Op de hoofdlocatie hebben we een nieuwe vrijwilligster geworven. Voor menig vrijwilliger
en bezoeker is zij een oude bekende, Lizzy. Ze is per 01 november in dienst gekomen bij
stichting MDKL-Nederland. Lizzy was al aan de locatie Nuth verbonden via het
muziekproject “MDKL huis band” en zal de gelederen versterken als vrijwilliger in de
weekeinden. In het jaarverslag van dit jaar zal ze zich voorstellen in de rubriek “vrijwilliger
uitgelicht”. We wensen Lizzy een vruchtbaar en vooral plezierig samenwerken toe.
Dan hadden jullie nog een klein verslag tegoed van het vrijwilligersuitstapje van 29 november
jongstleden.
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Via Maurice Daniëlse (voorzitter veteranenvereniging Beek) waren de vrijwilligers van de
stichting uitgenodigd voor een leuke dag bij de GGW Vredepeel. Deze dag werd ons
aangeboden als blijk van waardering voor de steun die we sinds jaar en dag aan deze
vereniging verlenen. Rond half 10 werden we afgehaald aan de poort en begeleid naar de
wapenkamer van de Vredepeel, de werkplek van Maurice. Na koffie en vlaai werden we
meegenomen naar het museum van de LUA, waar we hartelijk werden ontvangen door de
vrijwilligers daar, en uitvoerig uitleg mochten ontvangen over de historie van de luchtdoel
artillerie door de eeuwen heen. Na een royale lunch in het KEK gebouw vervolgden we onze
weg naar de schietsimulator, waar we de mogelijkheid hadden naar hartenlust in verschillende
scenario’s te oefenen is schieten met de MAG en de C4 carabine. De dag is voorbij gevlogen
en ik denk dat als ik zeg dat iedereen heeft genoten, ik niets teveel zeg. Maurice, hartelijk
dank!

Onderstaand nog een berichtje van veteranen, welke ook door tussenkomst van stichting
MDKL-Nederland een kerstgift heeft mogen ontvangen:
Hallo Eric,
Hierbij wil ik jou, stichting MDKL en het fonds KL 1940 bedanken voor het Kerstcadeau wat ik mocht
ontvangen.
Ik vind het super dat jullie op deze wijze toch een klein lichtpuntje hebben weten te bezorgen in deze donkere, en
vooral dure, dagen.
Wilden we het eerst toch besteden aan noodzakelijkheden, we hebben het aan de kant gelegd zodat we met de
Kerstdagen wat extra kunnen doen, samen met de kinderen.
Nogmaals, heel hartelijk dank voor deze gift en ik weet zeker dat de andere ontvangers hier net zo blij mee zullen
zijn.
Met vriendelijke groet, Martin Wouters

Geachte bestuursleden van het MDKL,
Bedank voor de moeite die jullie genomen hebben, om voor mij een kerstbonus te regelen.
Nogmaals Hartelijke Dank.
met vriendelijke groet, Petula van Son

57

Geachte heer / mevrouw,
In de voorgaande week bezocht de heer Eric den Hertog mij op mijn huisadres met een byzondere opdracht .
Een verassing. Wat kan dat zijn ? Niets byzonders verwachtend en dan blijkt dat een waardering wordt
beloond middels een gift.
Een KERSTGIFT . Toch wel een door mij hoog gewaardeerde beleving. Wie had ooit verwacht zo
plotseling in de belangstelling te staan met een terugblik naar het verleden.
Een erkentelijkheid voor mijn inzet gedurende 30 jaar als secretaris en initiatiefnemer van de inmiddels
opgeheven vereniging, uit noodzaak van wege de vele sterfgevallen en uiteraard de leeftijd van de leden.
Een vereniging, die door de gemeente Beek pas erkend werd in een later stadium met dank aan de
voormalige burgemeester Armand Cremers.
Ons doel en streven werd in samenwerkingsverband bereikt en dan als dat hoogtepunt bereikt is te kiezen
voor een einddatum leek ons het juiste moment van sluiten.
Ik dank u voor de spontaniteit en uw bewijs dat COBMI-BEEK ondanks de opheffing nog niet vergeten is
mede door de activiteit en inzet van het MDKL in de persoon van Eric den Hertog.
Nogmaals dank en vriendelijke groet, Jac Huntelerslag

Op 1 december was het een speciale avond voor onze MDKL huis band, en speelden we live
voor een 40 koppig tellend publiek. Na twee maanden intensief repeteren konden we twee sets
ten gehore brengen. Het publiek was erg enthousiast en reageerde positief verrast, men was
zeer te spreken over de geleverde kwaliteit van het huis bandje. Er werd zelfs door het publiek
gedanst! Inmiddels heeft het huis bandje een simpele maar doeltreffende naam gekregen:
“Gewoon omdat het kan!” We zijn nu hard aan het werken om een derde set in te studeren en
blijven vol goede zin en veel enthousiasme repeteren.

Op 3 december was de BOSS weer te gast bij ons met een gezelschap van 8 man. Dit was de
laatste keer dit jaar en we hopen ze volgend jaar weer allemaal in goede gezondheid te mogen
begroeten.
Dit jaar werkte stichting MDKL mee aan de binnenkomst van sinterklaas bij scouting
Brunssum. Voor de allerkleinsten hadden sint en piet naast een persoonlijk vriendelijk woord
voor iedereen een cadeautje. Na afloop hebben de webmasters deze leuke foto op de site
gezet.
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Eric

Kevin

Op 06 december was er voor de vrijwilligers een gezellige avond gepland. Lekkere hapjes,
drankjes en een goede sfeer maakte deze avond tot een groot succes. Een mooie gelegenheid
om aan de vrijwilligers de kerstpakketten te overhandigen. Voor de vrijwilligers die niet
aanwezig konden zijn wordt het pakket nog na gereikt. De pakketten werden uitgereikt door
niemand minder dan sinterklaas!

“Een zaterdagmiddag 17.00 uur op het MDKL te Nuth. Een aantal mannen zijn bij elkaar
gekomen. De grote tafel wordt ontruimd, er is verhoogde activiteit in de keuken, op een
hoekje van de grote tafel wordt het servies en bestek klaargelegd. Het speelbord wordt
ontvouwen, spelstukken worden opgesteld, de spelbeschrijving wordt geraadpleegd, er is
onderling overleg.
Het is in september dat een van de trouwe bezoekers van het ontmoetingscentrum het idee vat
met een aantal mannen het spel Axis & Alies, een variant van Risk, te spelen. Al snel zijn er
een aantal enthousiaste gegadigden. Datum eind november, locatie de inloop van het MDKL
te Nuth.
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In het begin van de avond doen de mannen zich te goed doen aan de diverse kleine gerechten
om aansluitend het eetbord te verwisselen voor het speelbord. De stellingen worden
betrokken, er wordt volgens speelplan gestart en gespeeld. De daarop volgende uren wordt er
een verbeten strijdt gevoerd tussen de geallieerde troepen en de troepen van de As
mogendheden. Termen als tactiek, hogere krijgsschool, “…uit pure hufterigheid”, worden
met regelmaat gehoord.
Geheel in het spelplezier opgaand verliezen we de tijd uit het oog, totdat een van ons opmerkt
dat het wel zo langzaam aan tijd wordt om op te ruimen en huiswaarts te keren, het is dan
bijna 02.00 uur. Er afgesproken om op korte termijn weer bij elkaar te komen op het MDKL,
zomaar…omdat het kan!”

Even een review van onze huis band “Gewoon omdat het kan”
We zijn met de repetitieavond verhuisd van de woensdag naar de donderdag. De basis bestaat
uit Lizzy (zang), Arno (zang/gitaar), Pascal (bas/gitaar/ukelele/toetsen/banjo) en Eric
(percussie/zang). Inmiddels hebben we een behoorlijk repertoire opgebouwd en spelen we
ruim 15 nummers die we op een leuke manier ten gehore kunnen brengen. Op het moment
zijn we bezig met een paar kerstnummers, speciaal voor de kerst. Na het succes van ons eerste
optreden op 1 december, laten we zeker van ons horen tijdens de kerst inn op tweede
kerstdag, tijdens de high-tea.

Ondanks de december drukte hebben vrijwilligers de tijd gevonden om de kantoren van de
locatie Nuth op te schonen, schoon te maken en werden ze opnieuw ingericht. Zo werden het
vrijwilligerskantoor en het directie kantoor eens flink onder handen genomen. Het resultaat:
overtollige spullen welke zich in de loop der jaren hebben verzameld werden uitgezocht en de
kantoren kregen een rustiger en toegankelijker karakter, zonder aan efficiëntie te verliezen.
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Op 26 december vierden we met onze bezoekers onze traditionele kerst-inn. De voorziening
was omgetoverd tot een sprookjesachtig kerstlandschap, met op de achtergrond de zo
vertrouwde kerstklanken. Maar liefst 25 bezoekers vonden hun plaatsje aan de feestelijk
gedekte tafels, en genoten van alle heerlijkheden welke door vrijwilligers uit eigen keuken
werden bereid. Dit keer geen diner, maar een heuse High-Tea.
De sfeer was gezellig, de temperatuur was goed, het eten overweldigend en als klap op de
vuurpijl presenteerde de huis band zich nog even met een paar leuke liedjes. De foto’s staan
op onze website, maar we willen jullie deze foto’s alvast presenteren in dit bulletin:

Nieuws uit MDKL Tilburg:
Op 14 december vertrok er een delegatie, gemengd van vrijwilligers, scouting en stagiaires, in
alle vroegte per vrachtautootje en luxe wagen vanuit Nuth naar de locatie Tilburg. Met man
en macht werd daar in het veteranen ontmoetingscentrum van het MDKL de handen
ineengeslagen en gezamenlijk met de beheerder en de aanwezige gastheer de handen flink uit
de mouwen gestoken. Afval werd verzameld en afgevoerd, en nieuw bouwmateriaal werd
gehaald voor het afwerken van de muren van het kantoortje en de huiskamer. Na een dag van
hard werken hebben we gezamenlijk de muur in de huiskamer en een deel van de muren in het
kantoortje opgebouwd.

Hiermee hebben we gezamenlijk weer een behoorlijk grote stap gezet in de goede richting, en
zijn we weer een stuk dichterbij ons einddoel. Uiteindelijk wordt dit een heel mooi veteranen
ontmoetingscentrum, waar we allen bijzonder trots op kunnen zijn. Het eindresultaat zal er
dan ook niet om liegen.
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Hier even een verslagje van mijn kant over afgelopen zaterdag
Zaterdag 14-12-2013 is er in Tilburg hard gewerkt in het ontmoetingscentrum. De lange
muur begint vorm te krijgen en het kantoortje ook.
er si veel gedaan.
We werken voort naar de uiteindelijke opening en dat gaat zeker lukken.
Jos Le Coq, beheerder Tilburg

Beste mensen, het jaar zit erop! Een intensief jaar. Een zeer bewogen jaar, met vele pieken en
dalen. Een bijzonder jaar, waarin we met elkaar onder hoogspanning steeds weer voor onze
doelgroep ons onvoorwaardelijk hebben ingezet, binnen de aangegeven kaders, rekening
houdend met elkaar, en met de mogelijkheden en beperkingen. Wij als bestuur zijn in het
bijzonder trots op alle steun en inzet van u allen, immers, zonder uw bijdrage was dit jaar niet
zo succesvol verlopen. Namens mijzelf, Marlies, Jos en onze raad van advies dank ik u
nogmaals heel hartelijk voor uw tomeloze inzet en ik spreek de hoop uit dat we komend jaar
er met elkaar weer de schouders onder zetten in het belang van onze doelgroep, de veteraan en
zijn sociaal kader.
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Overzicht ontwikkelingen MDKL 2013
In onderstaand overzicht uitleg over de gestelde doelen van stichting MDKL, en het behalen van deze
doelen in 2013.
Doelstelling

tijdslimiet

behaald
ja

Werkbezoeken VOC partners
Samenwerken VOC partners
Programma’s thuisfront
Gezamenlijke presentatie NLVD/VOC
training vrijwilliger voor VOC partners
Erkenning training MDKL model
Herindelen inloopvoorziening MDKL
Opening MDKL dependance Tilburg
Start dependance MDKL Zeeland
Samenwerking LZV partners
Educatieve programma’s/stages
Financiële borging MDKL-NL 2013
Nieuwe projecten (music4vets)
Vernieuwing MDKL website
Aanstelling accountant MDKL-NL
Revisie brochure MDKL-NL
Voorbereiding HKZ certificatie
Presentatie tijdens stage markt
coördinator Veteranen voor de klas

Gehele jaar
Gehele jaar
Gehele jaar
Juni 2013
2013
2013
Maart 2013
September 2013
November 2013
Doorlopend
Gehele jaar
Doorlopend
Doorlopend
December 2013
Juni 2013
Augustus 2013
Doorlopend
September 2013
November 2013

nee

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

In 2013 heeft de stichting in het kader van het landelijk perspectief de organisatie 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 heeft het bestuur van de stichting werkbezoeken afgelegd bij de verschillende
fysieke organisaties en onderzocht of er samenwerkingsverbanden aangegaan kunnen worden met
als doel het wederzijds elkaar versterken in organisatie en uitvoering.
Een ander belangrijk punt welk stichting MDKL in het kader van samenwerkingsverbanden in 2013
heeft gerealiseerd, is de aanwezigheid van de VOC op de NLVD. Het uitganspunt hierbij was met
meerdere nulde lijn partners akte de préséance te geven en op basis van support een toegevoegde
waarde leveren aan het feestelijke aspect van dit evenement.
Stichting MDKL zal in het lopende jaar 2014 trachten wederom een actieve bijdrage te leveren aan
het tot stand komen van een landelijk overkoepelende organisatie binnen de wereld van de
veteraan, en invulling op basis van de nieuwe veteranenwet en de een loket gedachte.
Stichting MDKL onderzoekt de mogelijkheden om in het jaar 2014 als aanvulling op de WMO
trajecten, een pilot te kunnen draaien met als doel het inrichten van een sociaal veteranenloket.
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Hierover is de stichting inmiddels in onderhandeling met de gemeente Kerkrade en het APG. Het
loket zal een aanvulling zijn op het bestaande WMO loket, en dienen als wegwijzer binnen het scala
van voorzieningen, welke specifiek ingericht zijn voor veteranen.
Voor de aanwezigheid van partners uit de LZV-structuren wordt vermeld dat de aanwezigheid van de
bedrijfsmaatschappelijk werkenden van het CDC in 2014 maandelijks zullen blijven voortzetten, op
structurele basis, conform afspraak met de stuurgroep LZV.
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Externe contacten
Onder deze paragraaf beschrijven we de bestaande contacten en de contacten die de stichting MDKL
in 2013 heeft onderhouden in het kader van samenwerking en wederzijds versterking.
Hieronder vallen de bestaande contacten met een zorgkarakter:
*Stichting “de Basis” Doorn

*Belgisch Veteraneninstituut Brussel

*Het Veteraneninstituut Doorn

*Belgische sociale dienst Brussel

*DCBMW (ministerie van defensie) Den Haag

*USG RESTART (bureau uitstroom defensie)

*GV (ministerie van defensie)

*GGZ Limburg (mondriaan)

*ABP/APG

*GGZ WN Brabant

*Regio coördinator Bund deutsche Veteranen

De bestaande contacten met leden van het VP op basis van buddysupport:
*Vereniging BNMO

*Vereniging veteranen Curaçao

*Vereniging BOSS

*Identiteitsgroep ISB (MFO)

*Vereniging AVOM

*Nederlandse Unifil Vereniging

*Stichting Veteranen Beek

*Contact Oud Mariniers

De bestaande contacten met fysieke ontmoeting/veteranencentra:
*Stichting de oude stomp Alphen ad. Rijn (veteranencentrum)
*Stichting Veteraan en Thuisfront Havelte (veteranencentrum)
*Stichting het Eldershoes Hoensbroek (huiskamer voor veteranen)
*Stichting de Treffer Eindhoven (inloophuis voor veteranen)
*Home Base Support (inloophuizen voor veteranen e.a.)
*Stichting Duin- en Bollenstreek (veteranencentrum)
*Initiatief Jonge Veteranen Den Haag (ontmoetingscentrum)
*Veteranencentrum De Molenhoeve Veendam (veteranencentrum
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*Stichting Veteraan en Thuisfront Havelte
*Stichting Veteranen Oost Nederland Doetichem

Overige nuttige contacten:
*Rekwisietencommissie K.L. Maaldrift
*Veteraneshop

Onderstaand overzicht geeft aan welke externe contacten de hoofdlocatie te Nuth hebben bezocht:
DGV

Interview 0de lijn

Marco Kroon

signeersessie

Kasteel Amstenrade

tuinproject

Sociale diensten België

Nulde lijn opvang veteranen België

Belgisch veteraneninstituut

Nulde lijn opvang veteranen België

Inga & Sjaak Severs-Both

Kennismaking MDKL-Nuth

Sjaak Duine (Nederlandse Unifilvereniging)

Samenwerking NUV & MDKL-Nederland

USG Restart

Kennismaking MDKL-Nederland

Veteranen instituut

Samenwerking scholenproject & MDKL-Nuth

Mgr. Hanssenschool

Educatief programma groep 7-8

Kapitein L.M. Koppert

Thesispresentatie nulde lijn onderzoek

Burgemeester Schmalsläger Nuth

Kennismaking MDKL-Nuth

Jürgen Mark

Nulde lijn opvang veteranen Duitsland

Wim van Beek (veteranen oost Nederland)

Kennismaking MDKL-Nuth

Ed Brouwer (stichting Wounded Warriors)

Kennismaking MDKL-Nuth

IGK Tom van Ede

Kennismaking MDKL-Nuth
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Hieronder een overzicht van de professionele presentie van LZV partners binnen onze stichting:

Maand
01-2013

02-2013

03-2013

04-2013

05-2013

06-2013

07-2013

08-2013

09-2013

10-2013

11-2013

12-2013

Partner
DCBMW
MW DE BASIS
DGV
DCBMW
MW DE BASIS
DGV
DCBMW
MW DE BASIS
DGV
DCBMW
MW DE BASIS
DGV
DCBMW
MW DE BASIS
DGV
DCBMW
MW DE BASIS
DGV
DCBMW
MW DE BASIS
DGV
DCBMW
MW DE BASIS
DGV
DCBMW
MW DE BASIS
DGV
DCBMW
MW DE BASIS
DGV
DCBMW
MW DE BASIS
DGV
DCBMW
MW DE BASIS
DGV

Aanwezig
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
-

Bijzonderheden
2x gesprek
Kennismaking Wiel Creusen
L. vd Broek
MDKL Vught
R Buining
W. Creusen
L. vd Broek

(17-01-2013)
(14-01-2013)
(21-02-2013)
(18-02-2013)
(25-02-2013)

W. Creusen

(21-03-2013)

R. Buining
W. Creusen
L. vd Broek

(18-04-2013)
(22-04-2013)
(03-04-2013)

W. Creusen

(20-05-2013)

afgemeld
afgemeld
HJ. V. Tilburg
W. Creusen (gesprek Cl.)

(27-07-2013)
(29-07-2013)

HJ. V. Tilburg

afgemeld
afgemeld
Uitnodiging voor 26-09-2013
HJ. V. Tilburg
W. Creusen (gesprek Cl.)

(06-10-2013)
(17-10-2013)

Educatief programma V-BMW

(06-11-2013)

R. Toonen
afgemeld

(08-12-2013)
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Publiciteit & sociale media in 2013
Stichting MDKL heeft om bekendheid te genereren in 2012 als stichting de volgende publicaties
gedaan:
01-2013

info

BOSS Limburg

03-2013

Info Music 4 Vets

De Genist

04-2013

Radio interview MDKL

Sevagram omroep

04-2013

Radio interview MDKL

L1-Radio omroep

05-2013

artikel

GV-Present vakblad

05-2013

Artikel herdenking

BOSS INFO 86

06-2013

Artikel herdenking

Strijdend Nederland

07-2013

TV interview VOC

DVD NLVD 2013

09-2013

Artikel ontvangst
burgemeester

Nuth en Omstreken

10-2013

Artikel bezoek KBO Hulsberg
aan MDKL-Nuth

Nuth en Omstreken

11-2013

artikel

DUTCH the magazine

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.
Samenvattend mag worden gesteld dat stichting MDKL in het jaar 2012 via de sociale media
regelmatig in de belangstelling heeft gestaan, met als rendement landelijke naamsbekendheid in
positieve zin.
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Bezoeker uitgelicht
“Hallo,
Ik ben Marc Hessels. Sinds ongeveer een half jaar kom ik af en toe langs bij het MDKL in Nuth.
Ik ben dienstplichtig geweest en heb daarna een half jaar in de Sinaï gediend. Dit maakt mij een
veteraan.
Voorheen zag ik dit zelf niet zo. In het afgelopen half jaar heeft onder andere Eric mij ervan
overtuigd dat ik wel degelijk een veteraan ben. Alleen draagt iedereen dat op een andere manier uit.
Sommigen hebben geen problemen met hun "geschiedenis" maar er zijn er ook bij die hier nog
dagelijks mee te kampen hebben.
Als het nodig is kunnen zij rekenen op de hulp en steun van het MDKL, of indien nodig kent het
MDKL de juiste organisatie om deze mensen terzijde te staan. Maar wat ik wel gemerkt heb bij het
MDKL is dat iedereen gelijk is en dat er altijd een luisterend oor is.
Hetzij Eric en/of Marlies dan wel een van de vrijwilligers. En de koffie staat altijd klaar.
Ook heb ik gemerkt dat er veel word gedaan bij het MDKL. Er worden allerlei activiteiten
ondernomen, voor alle bezoekers is er wel iets te doen. En men doet veel om de maatschappij om
hen heen te ondersteunen. Zo worden er onder andere samen met scouting activiteiten
ondernomen, rommelmarkten en koninginnenmarkten ondersteund maar ook op diverse
herdenkingsmomenten is men zichtbaar aanwezig.
Kortom, voor mij is het MDKL is een organisatie die midden in de maatschappij staat en zowel de
burger- als (ex)defensiepersoneel ondersteund als ook samenbrengt.”

Marc Hessels
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Vrijwilliger uitgelicht

“Tijdens mijn dienstplicht ben ik uitgezonden als UNIFIL soldaat en ingezet op verschillende
posten in Zuid Libanon. Gedurende mijn inzet werd voor mij al snel duidelijk geen militaire
loopbaan te ambiëren, ik wilde terug de schoolbanken in. Via omzwervinge n in de horeca,
ziekenhuizen en bedrijfsleven, werd ik uiteindelijk werkzaam als gespecialiseerd verpleegkundige
binnen Mondriaan, een organisatie voor geestelijke gezondheidzorg. Het is daar dat ik via een
collega te horen krijg over het bestaan van het MDKL in Nuth, mijn interesse is gewekt. Het duurt
echter tot april dit jaar dat ik in actie kom en het MDKL een bezoek breng. Na mijn eerste
bezoeken aan het MDKL, en meerdere gesprekken met Eric, besluit ik om mij aan te melden als
vrijwilliger.
De ervaringen uit eerdere werkzaamheden maakte dat ik op verschillende vlakken voor het
MDKL van betekenis kon zijn. Mijn ervaring in de horeca en grootkeukens, het projectmatig
werken in het bedrijfsleven, en mijn werkzaamheden in de zorg. De ondersteuning bij de opzet
van de HKZ certificering, de zogenaamde ISO normering voor de zorg, zal hierbij op de voorgrond
staan.
Het streven van het MDKL is om in 2016 te accrediteren, het behalen van de HKZ certificering.
Dit maakt dat de organisatie aantrekkelijk wordt voor subsidiepartners, een onoverkoombaar
goed daar de subsidierelatie met het V-fonds per 2016 stopt. Het is om die reden dat Eric mij
gevraagd heeft om als kwaliteitsfunctionaris het management van het MDKL te ondersteunen.
Gedurende mijn werkzaamheden als vrijwilliger ga ik mij voornamelijk bezighouden met de
ondersteuning van het management, de procesbewaking en daar waar nodig het management
praktisch ondersteuning bij (kook-)activiteiten.”

Igno de Wert

70

Vrijwilliger uitgelicht

“De eerste keer dat ik van de stichting MDKL hoorde en ermee in aanraking kwam, was in
2009 tijdens een open dag van de voorziening in Nuth. Bij aankomst had ik al een goede
indruk, want op de parkeerplaats van de stichting stond menig militair voertuig te pronken in
de zon. Toen ik het gebouw binnen ging had ik direct het gevoel; “hier ga ik vaker komen”.
Overal waar je keek stonden vitrinekasten met militaire gebruiksvoorwerpen, Etalagepoppen
met uniformen, en hingen foto’s op welke menig hart van een oud militair sneller doen
slaan. Ik was zeer zeker erg onder de indruk, iets wat je niet zo verwacht, midden in een
woonwijk.
Toch heeft het een paar jaren geduurd voor ik weer bij het MDKL mijn voeten onder de tafel
stak. Naast het militaire gebeuren was de stichting gestart met een muziekproject, en een
collega van me had me hierop geattendeerd. Met mijn gitaar op de rug ben ik er heen
gegaan en ben als het ware blijven plakken. We hebben van september 2012 tot september
2013 tijdens diverse MDKL evenementen samen met veteranen en diens familieleden
gespeeld. Dit project is inmiddels gestopt en er is een huis band van de stichting voor terug
gekomen. In dit project is de muzikale sturing van mijn hand. Het project is simpel: met
muziek de bestaande evenementen versterken, en uitnodigend zijn aan bezoekende
veteranen of familieleden of bezoekers, om gezamenlijk muziek te maken.
Daar ik tijdelijk in de WW zit heb ik gevraagd of ik vrijwilligerswerk mocht doen bij de
stichting. Zowel door de stichting als ook door mijn werkcoach van het UWV werd dit goed
gevonden en zo startte mijn vrijwilligerscontract in september 2012.
In de werkplaats is genoeg ruimte om diverse klusjes te doen, van reparatie of restauratie
tot aan het maken van artikelen welke in de eigen cadeaushop hun plaats terug vinden. Er is
altijd ruimte voor een goed gesprek, een kop koffie of een stukje informatie en advies.
Uiteraard kan het dan ook niet uitblijven dat ervaringen met elkaar worden gedeeld, en ik
vind het een bijzondere eer, dat veteranen hun ervaringen met me delen.
Als ik bij het MDKL aanwezig ben, heb ik het gevoel dat iedereen elkaar respecteert, of je nu
veteraan bent of gewoon maar bezoeker. Er wordt door de stichting veel moeite gedaan om
iemand het gevoel te geven dat het MDKL een soort thuis is voor iedereen die er komt. Ik
ben trots dat ik hieraan mag bijdragen en hoop dit nog lang te kunnen doen.”

Arno Swelsen
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Vriend uitgelicht:
“Even voorstellen, mijn naam is Lizzy 43 jaar en werk als telefoniste/receptioniste bij een van
de reinigingsdiensten in regio Parkstad.
In de nazomer van 2012 werd ik door een bekende op het opstartende muziekproject van en
voor veteranen attent gemaakt en uitgenodigd om een kijkje te komen nemen en in september
van dat jaar stapte ik voor het eerst op het MDKL te Nuth binnen.
Door het warme welkom en de visie achter dit muzikale gebeuren werd mijn deelname al snel
een feit.
Inmiddels bestaat mijn aanwezigheid op de inloop niet alleen uit muziek maken maar ook als
vriend van de stichting hand en spandiensten verlenen waar dit nodig is.
Mijn ondersteunende functie in het muziekproject en diensten verlenen waar nodig, ervaar ik
als een geschenk.
Een geschenk in leermomenten en inzichten waardoor ik niet alleen bijdraag aan het welzijn
en welbevinden voor mijn naaste maar hierdoor ook als persoon groei.
Als ik terugblik op mijn tijd bij het MDKL in Nuth in het afgelopen jaar kan ik besluiten in
dank voor de geboden veiligheid waarin ik alle ruimte heb gekregen om te ervaren te leren en
te groeien.”

Inmiddels heeft het bestuur van de stichting besloten om Lizzy als vrijwilliger op te nemen
binnen de MDKL familie en we wensen haar veel plezier toe.

Lizzy Consten
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Projecten van stichting MDKL in het jaar 2013
Hieronder vind u een opsomming met kort verslag van de projecten welke de stichting MDKL in het
jaar 2013 heeft gerealiseerd of welke in 2013 zijn gestart:

Project “Music 4 Vets”/huis band
Voor het jaar 2013 heeft “Music 4 Vets” een benefietconcert gehad op 20 april j.l., en kreeg veel
steun van verschillende cover bands, welke hebben meegewerkt aan het benefietconcert. Dit
concert is de spin off naar meer bekendheid onder veteranen.
Daarnaast draaide “Music 4 Vets” 1x per maand haar programma voor veteranen welke in de
activering graag muziek maken. Om meer bekendheid te geven aan dit project was ”Music 4 Vets”
live te aanschouwen tijdens de NLVD in de stand van de VOC op het Malieveld.
Daarnaast was het gedachtengoed om met “Music 4 Vets” gekoppeld aan O & O, voor de
uitgezonden militairen in de missiegebieden te gaan spelen. De motivatie hierachter was dat er in
het uitzendgebied door stichting MDKL medewerking werd verleend aan het aanbieden van een
stukje ontspanning, en het grote voordeel hiervan was dat de militair in het missiegebied contact zou
leggen met veteranen die zijn teruggekeerd vanuit missiegebieden naar de maatschappij. Stichting
MDKL had zichzelf ten doel gesteld dit in 2014 verder uit te bouwen. Helaas werd het project “Music
4 Vets” gestopt op 30 augustus van dit jaar, en werd “Music 4 Vets” een zelfstandige organisatie met
een zelfstandig bestuur.
Stichting MDKL-Nederland startte direct door met een huis band op de hoofdlocatie van de stichting.
De huis band wordt muzikaal geleid door Arno Swelsen en de band bestaat uit een 5 koppige stabiele
kern. Doel van de huis band is het opluisteren van bestaande evenementen welke op de locaties van
de stichting worden aangeboden, en het uitnodigen tot het mee muziek maken binnen de veilige
omgeving van de stichting.
Project “Landrover GWT”
Tijdens de CLAS dagen te Oirschot in mei 2012 is het bestuur gevraagd geworden of de stichting
MDKL voor de rekwisietencommissie KL een landrover 109 GWT wil opknappen, als activeringstraject
voor veteranen. Na onderling goed overleg met een afvaardiging van de rekwisietencommissie KL
werd besloten deze klus te klaren. Er werd een start gemaakt in de maand april 2013. Tijdens het
schuren en voorbereiden voor het schilderwerk bleek het schutbord van het voertuig dermate
aangetast dat reparatie in eigen werkplaats onmogelijk was. Na overleg met de eigenaar werd
besloten dat de rekwisietencommissie KL het voertuig terug zou nemen en na reparatie van het
schutbord het voertuig terug zou brengen voor verdere afwerking door MDKL-Nederland. In totaal
zijn er inmiddels 180 uur aan schuurwerk geïnvesteerd.
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Project “opknappen brandkluis” maand mei
Op verzoek van een externe opdrachtgever werd ons een kluis aangeboden met het verzoek deze op
te knappen. Aan dit project werkten twee veteranen in het kader van activering, en werden in totaal
24 uur arbeid besteed aan het opknappen van de brandkluis. Werkelijke kosten welke werden
gemaakt waren: € 10,- aan epoxy plamuur, € 17,95 aan primers/schuurmiddelen, € 17.95 aan verf, €
4,75 aan klein materiaal en € 4,50 aan verdunning. In totaal: € 55,15 materiaalkosten.
Project “dienstfiets” maand juni
Dit project werd in de maand juni aangelopen met een drietal veteranen op basis van een activering
op technische basis. Er werd in totaal 36 uur besteed aan de restauratie. Werkelijke kosten welke
werden gemaakt waren: € 30,- aan primers en verf, € 4,50 aan schuurmiddelen, € 2,80 aan klein
materiaal en € 17,- aan olie/vet/verdunning. In totaal: € 54,30 materiaalkosten.
Project “dienstfiets” maand november
Dit project werd in de maand november aangelopen met stagiaires VMBO op basis van stage op
technische basis. Er werd in totaal 24 uur besteed aan de restauratie. Aan materiaal werd
uitgegeven: € 20,- aan banden, € 25,- aan verf en schuurmiddelen, € 65,- aan een nieuw achterwiel
en verspaken en € 10,- aan klein materiaal en smeermiddelen. In totaal: € 120,- materiaalkosten.
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MDKL Repair Day
Hellebroek 37
6361 AA Nuth
06-22559114
WAT:
Een bureaulamp, die geen licht meer wil geven. Een elektrische fiets, die halverwege de
reis hapert. Een computer met een vervelend virus. Een kapotte fietsband. Winterbanden
omleggen. Een tafel met een loszittende poot. En panties met scheuren en teengaten. De
vrijwillige herstellers en technici van MDKL Repair Day repareren en herstellen 1 dag in
de maand voor buurtbewoners.

DOEL:
Doel van de MDKL Repair Day is niet alleen om de afvalberg niet verder te laten groeien.
,,Er komen teveel nog goede spullen terecht op het stort. Dat is jammer, veel spullen
kunnen na een kleine reparatie soms nog jaren mee.” MDKL Repair Day wil ook meer
contact tot stand brengen tussen de bewoners van Nuth en omstreken en het veteranen
ontmoetingscentrum te Nuth. Wie niets heeft om te repareren, neemt een kop koffie of
thee.

WERKWIJZE:
Werkwijze van MDKL Repair Day. Een aangeboden reparatie wordt door de vakmensen
vooraf beoordeeld. Als de reparatie vervolgens aangenomen wordt, gaat de bezoeker
samen met de aanwezige vakmensen actief met de reparatie aan de slag. Zo valt er meteen
ook wat van te leren. Elektrische apparaten, gebruiksvoorwerpen, kleding, fietsen,
speelgoed, … alles wat het niet meer doet, is welkom en maakt kans op een geslaagde
reparatie.

WANNEER:
Iedere laatste zondag van de maand. Van 14.00 tot 17.00 uur.
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