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JUBILEUMJAAR
In 2021 vierde de Stichting Martinus Monument het feit dat zij 50
jaar geleden werd opgericht. De officiële oprichting vond plaats in
april 1971. Aanleiding hiervoor was dat op dat moment het
onderhoud van de kerk zeer urgent was geworden, de financiële
middelen ontbraken en het kerkbestuur zich voor een gigantische
opgave geplaatst zag. Bovendien zou een zelfstandige stichting
meer kans op subsidiering maken dan het kerkbestuur. De officiële
doelstelling van de Stichting Martinus Monument was toen en luidt
tot op de dag van vandaag ‘het in stand houden en voor de stad
Weert bewaren van de Hallenkerk van de parochie St. Martinus’.
“Als Stichting Martinus Monument bouwen wij voort op de stevige
fundamenten van onze voorgangers en zien wij de toekomst met
vertrouwen tegemoet!” Met die woorden sloot voorzitter Frans van
Tuel zijn presentatie af als opening van de feestelijke bijeenkomst
die de Stichting Martinus Moment op vrijdagavond 10 september
organiseerde ter gelegenheid van haar 50-jarig bestaan.

MARTINUS MOMENTEN
Als jubileumproject is een dertigtal bordjes gerealiseerd aan de
buiten- en (vooral) binnenzijde van de kerk waarop een QR code
staat. Met zijn telefoon kan een bezoeker zo informatie oproepen
over de geschiedenis en betekenis van het gebouw en de vele
kunstschatten die in de kerk te zien zijn. Ook voor trouwe bezoekers
kan de informatie verrassend zijn. Je komt te weten wat het oudste
oorspronkelijke interieurstuk van de kerk is; dat het
sacramentsaltaar is opgebouwd uit hele oude en meer recente
elementen en nog veel meer. In het voorportaal van de kerk, rechts
naast de ingang hangt een paneel met informatie over het project,
dat de naam Martinus Momenten heeft gekregen. Met de QR code
op het paneel bij de entree kan heel eenvoudig een donatie voor
onze stichting worden overgemaakt. De bedoeling is dat het project
in de komende jaren zal uitbreiden.

OPEN MONUMENTENDAGEN
De jubileumviering vond plaats in september en werd gecombineerd
met de Open Monumentendagen. Niet alleen sloot het thema van
2021 (‘Mijn Monument is jouw Monument’) prachtig aan bij de
doelstelling van onze stichting, maar ook was de landelijke opening
in Weert. Op donderdag 9 september vond de officiële
openingshandeling plaats in de St. Martinuskerk in aanwezigheid
van de heer Pieter van Vollenhoven. Het schuttersgilde Ste.
Catharina 1480 zorgde voor een schilderachtige omlijsting van de
opening.
Na de avond, speciaal voor Vrienden en genodigden volgde het
open Monumentenweekend. In totaal bezochten zo’n 950 mensen
de kerk en beklommen meer dan 300 mensen de toren. De reacties
van de bezoekers waren vaak heel enthousiast, ook over ons
jubileumproject Martinus Momenten. Overigens was het voor
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geheel Weert een zeer geslaagd Open Monumentenweekend. In
totaal werden op alle locaties samen meer dan 10.000 bezoekers
geteld en dat is een record voor Weert.

ONDERHOUD
Een gebouw als de St. Martinuskerk vraagt veel onderhoud. Hierbij
kan onderscheid gemaakt worden tussen regulier (planmatig) en
correctief onderhoud, naar aanleiding van klachten. Daarnaast is er
nog een verdeling te maken tussen bouwkundig en installatietechnisch onderhoud.
Het planmatige onderhoud, dat wil zeggen alle te verwachten
toekomstige onderhoudswerkzaamheden, is ingepland in het
Meerjarenonderhoudsplan ook wel MJOP genoemd. Op deze
manier komen we niet voor grote verrassingen te staan in de
toekomst.
Jaarlijks staan diverse planmatige ‘bouwkundige’
onderhoudswerkzaamheden op de planning. Het gaat hierbij om
- Ingeplande schilderwerkzaamheden;
- 3 maal per jaar preventieve reiniging van de goten;
- Schoonmaakwerkzaamheden aan de gevel;
- Inspectie van de houten gewelven op boktor en houtworm;
- Reparatie van voegwerk.
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Bij installatietechnisch onderhoud en wettelijk verplichte keuringen kan
men denken aan:
- Brandbeveiligingsinstallatie en de brandmeldcentrale;
- Doormelding naar alarmcentrale en brandweer;
- Brandblussers;
In januari 2021 is een nieuwe brandmeldinstallatie in de kerk in
gebruik genomen.
- Inbraakinstallatie;
- Cv-installaties met verplichte jaarlijkse keuring;
- Bliksembeveiliging;
- Electra-installatie waaronder digitale aansturing van de
verlichting en de klokken;
- Internetaansluiting.
Bij correctief onderhoud gaat het om:
- Verhelpen van verstoppingen van goten, hemelwaterafvoeren en
rioleringen;
- Lekkages;
- Vervangen van kapotte ruiten;
- Reparaties hang en sluitwerk;
- Vastleggen losse stenen in de bestratingen rondom het gebouw;
- Niet geplande maar nodige schilderwerkzaamheden;
- Behandelen van houten constructies tegen boktor en houtworm.
In 2021 zijn er werkzaamheden aan de toren uitgevoerd. Op 45 meter
hoogte bevindt zich de omgang met uitzichten naar alle windrichtingen.
Ter hoogte van deze omgang waren enkele natuursteen platen
losgekomen. De eerste actie was het provisorisch fixeren van de platen.
Hierop volgend heeft er een uitgebreide inspectie plaatsgevonden van
de toren. Met behulp van een speciale kraan voorzien van een
personenbak hebben de medewerkers van Monumentenwacht Limburg
de inspectie uitgevoerd. Daarna hebben er diverse reparaties
plaatsgevonden aan de natuursteen platen. Dit was nog niet zo
eenvoudig, omdat enkele reparaties aan de buitenzijde van de toren
uitgevoerd moesten worden. Op de vier hoeken van de torens zijn er op
45 meter hoogte steigers gebouwd. Om het steigermateriaal naar boven
te krijgen moest een speciale kraan aangevoerd worden. Vanaf de
steigers zijn de reparaties vakkundig uitgevoerd door medewerkers van
Meuwissen natuursteen uit Weert.
De Martinuskerk is een hallenkerk. Dit betekent dat het middenschip en
de zijbeuken even hoog als breed zijn. Hierboven bevinden zich
verschillende soorten gewelven. Boven de gewelven zijn looppaden voor
het onderhoud. Hierboven bevinden zich de eikenhouten spanten en
kappen die de leien daken dragen. Deze lijken sterk op omgekeerde
scheepsrompen. De kappen zijn nog geheel origineel en dateren uit de
15de en 16de eeuw. Ook de spanten en kappen hebben onderhoud
nodig. Afgelopen jaar is er geïnvesteerd in een aluminium steiger. Deze
steiger is opgeslagen boven de gewelven. Enerzijds zorgt dit voor een
veilige werkomgeving. Anderzijds wordt er veel tijd bespaard met de
aan- en afvoer van ladders en steigermaterieel via de wenteltrap. Al met
al een goed investering in de toekomst.
Jaarlijks maakt Monumentenwacht Limburg een inspectierapport van het
Martinusmonument. Hierin komen adviezen met betrekking tot
onderhoudswerkzaamheden die op korte en middellange termijn
ingepland moeten worden. In hun rapport in 2021 beoordeelde de
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Monumentenwacht Limburg na zijn jaarlijkse inspectie de constructieve
en onderhoudstoestand van het kerkgebouw als ‘goed’. Het feit dat uit
de rapporten van de afgelopen 5 jaar blijkt dat de onderhoudsstaat van
de Martinuskerk gelijk blijft, bewijst dat er met regelmaat voldoende en
goed onderhoud wordt uitgevoerd. Natuurlijk blijven er voor de komende
jaren voldoende uitdagingen om de goede status van de kerk te
behouden. Het rapport van de Monumentenwacht bevat nog een
interessante constatering. Onder de sacristie bevindt zich een kelder die
niet meer toegankelijk, maar wel goed intact is. ‘Eventueel kan deze
weer in gebruik worden genomen’ staat te lezen in het rapport. Wie weet
wat de toekomst nog gaat brengen.

COMMUNICATIE
Martinus Monument verzendt een aantal malen per jaar een digitale
nieuwsbrief naar Vrienden en relaties. Daarnaast verschijnen er met
enige regelmaat berichten op onze Facebook pagina. Het populairste
bericht van 2021 – met een bereik van 264 mensen - was de
aankondiging dat de landelijke opening van de Open Monumentendag
dat jaar zou plaatsvinden in Weert.

FINANCIËN
Inkomsten worden verkregen uit de fondswervende actie ‘Vrienden van
Martinus’, uit instandhoudingssubsidies van de Provincie Limburg, uit
instandhoudingssubsidies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,
uit een jaarlijkse bijdrage van de Gemeente Weert en uit een jaarlijkse
bijdrage van het kerkbestuur.
Het onderhoud is vastgelegd in het meerjarenonderhoudsplan 20202025 en is begroot op circa € 437.000. De Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed heeft voor de uitvoering daarvan een subsidie toegekend van €
168.595. De provincie Limburg heeft voor de uitvoering daarvan een
subsidie toegekend van € 42.149.
In 2021 ontving de Stichting Martinus Monument ongeveer € 7.500 van
particulieren (‘Vrienden van Martinus’). Helaas neemt deze
inkomstenstroom de afgelopen jaren af.

SAMENSTELLING BESTUUR
In 2021 was het bestuur van de Stichting Martinus Monument als volgt
samengesteld:
Voorzitter: Frans van Tuel
Secretaris: Deborah Reijnart
Penningmeester: Martijn van der Linden
Leden: Peet Merten (Technische zaken)
Theo Goossens (Technische zaken)
Harriët Blaas (Public Relations)
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