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CONTACTINFORMATIE 

Stichting Martinusmonument 

Postbus 143 

6000 AC  WEERT 

Rabobank 17 69 80 792 

info@martinusmonument.nl 

 

Sinds de succesvolle lancering van onze nieuwe sponsoractie zijn er 

3 maanden verstreken. Onze via  pers, speciale flyers en  aparte 

website gedane oproep om nieuwe vrienden te werven heeft in-

middels gezorgd voor een stevig basisbedrag. We danken alle oude 

en nieuwe Vrienden die zich via de website of het machtigingsfor-

mulier aan ons Martinus Monument verbonden hebben  dan ook 

van harte! 

                                                                                                                       

We zijn er echter nog lang niet. Met het oog op toekomstige restau-

raties en onderhoud  hebben we  nog  heel veel oude en nieuwe 

vrienden nodig die samen met ons hun schouders willen zetten on-

der de toekomst van ons prachtige monument. Misschien bent u er 

nog niet aan toe gekomen een keuze te maken. Misschien liggen 

de benodigde papieren en het machtigingsformulier nog ergens in 

een la. Geen nood!  Het kost een kleine moeite om het machti-

gingsformulier in te vullen en op te sturen of gebruik te maken van 

onze speciale website: www.vriendendragenhunsteentjebij.nl. Vrien-

den die op een andere wijze hun steentje bij willen dragen kunnen 

contact opnemen met Hub aan den Boom (voorzitter) via 0495-

520054.                              

 

                          Doe het vandaag nog ! Onze dank is groot.  

WIE DRAAGT ER NOG EEN  

STEENTJE BIJ? 

http://www.vriendendragenhunsteentjebij.nl/


Op de hoogte blijven van al ons nieuws? Meld 
u dan aan voor de digitale nieuwsbrief  via 

onze website. 

Donderdagavond 12 september vond de lancering plaats van onze 

nieuw donateursactie Vrienden dragen hun steentje bij. De Martinus 

werd voor deze gelegengeheid verlicht met afbeeldingen uit het interi-

eur. Het geheel werd opgeluisterd door de muzikale klanken van het koor 

Creatura. 

 

Op deze avond vond tevens de jaarlijkse Vriendenavond van de stich-

ting Martinus plaats waarbij oude en nieuwe vrienden werden geïnfor-

meerd over onze acties en werkzaamheden van het afgelopen jaar.  

IN HET LICHT VAN DE MARTINUS 

Wij wensen u en uw naasten fijne feestdagen 

& 

een gelukkig en gezond 2014! 

In de nieuwsbrief van augustus heeft u het verhaal kunnen lezen over de 

brandveiligheid in de Martinus. Inmiddels voldoet de brandmeldinstallatie 

aan alle gestelde eisen en is de Stichting in het bezit van het gewilde vei-

ligheidscertificaat. Dit alles werd mede mogelijk gemaakt door een grote 

sponsorbijdrage van De greep naar de Hoorn. Bij deze spreken wij onze 

dank uit voor de inzet van de bedrijven en service clubs die deze donatie 

hebben mogelijk gemaakt. Door hun bijdrage is de Martinus nu een van 

de brandveiligste monumenten van Nederland.  

BRANDVEILIGHEID IN DE MARTINUS 

De eerste fase van de restauratie is voltooid en de Martinus staat 

er aan de zuidzijde weer netjes bij. Met bijdragen van de Ge-

meente Weert, Provincie Limburg, Bisdom Roermond, het 

SKANfonds, de stichting Bouwcultuurfonds Zuid Nederland en niet 

te vergeten uw steun zijn er duizenden stenen vervangen. 

 

De stichting heeft echter alweer verschillende subsidieaanvragen 

ingediend om ook een behoorlijk deel van de noord- en oostge-

vels te restaureren. Ook uw bijdrage komt daarbij goed van pas. 

RESTAURATIE 

http://greepnaardehoorn.nl/doelen.html
http://www.greepnaardehoorn.nl/

