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Alles getekend en klaar voor de start.
Soms worden zaken pas geformaliseerd als
het “point of no return” al gepasseerd is. Bij
de aanstaande renovatie van de
Martinusschool is dat niet anders. De
voorbereidingen voor de renovatie zijn al
maanden in volle gang en nu zijn ook de
handtekeningen gezet. Afgelopen vrijdag
hebben wethouder Sjors Peeters namens de
gemeente en Marcel Timmermans van het
schoolbestuur hun handtekening onder de
uitvoeringsovereenkomst gezet. Daarna
hebben Roy van Oudenhoven, directeur van
Geelen Vastgoed en Bouw en Frank Giesen,
directeur van de school, de
aannemingsovereenkomst getekend.

Daarmee staat helemaal niets de start van de
werkzaamheden in de weg. De komende
dagen wordt de school volledig leeggeruimd.
Op maandag 26 juli is dat wat nu school
genoemd wordt eerst en vooral een
bouwplaats. Dan gaan Geelen, Van Tilburg
Energiedesign, Dierx Elektro, Marfa en

Interiorgroup Venlo aan de slag om het mooie
ontwerp van Verheijen Smeets Architecten in
werkelijkheid om te zetten. Eind december zal
het dan weer een school zijn en na de
kerstvakantie kunnen leerkrachten en
kinderen vaststellen of dat ook echt zo is.
Bij de foto’s:
Wethouder Sjors Peeters (gemeente Venlo) en
Marcel Timmermans (schoolbestuur) tekenen
de uitvoeringsovereenkomst.
Roy van Oudenhoven (Geelen Vastgoed en
Bouw) en Frank Giesen (Martinusschool)
tekenen de aannemingsovereenkomst.
Vele handen
Iedereen draagt zijn steentje bij. Ook de
kleuters hebben de handen uit de mouwen
gestoken. Zij hebben op woensdag allemaal
hun eigen stoel gepoetst. De stoelen staan nu
schoon in de gymzaal en deels al in de
Beerendonck.

Flinke klus
Dankzij de hulp van heel veel ouders en de
inzet van de leerkrachten is de school in
amper vijf dagen tijd helemaal leeggehaald.
Dat was een flinke klus. Iedereen die daaraan
heeft bijgedragen danken we heel hartelijk.
Een deel van de spullen heeft ook al zijn plek
gevonden op het Valuascollege, de
Volksuniversiteit en de Beerendonck. Het
overgrote deel is opgeslagen in de gymzaal.
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Deze zaal is tijdelijk slechts voor een sport
geschikt: de wereldkampioenschappen
verstoppertje spelen.

leiding op de bouw. Iemand die een kijkje op
de bouw wil nemen, meldt zich altijd eerst bij
Roy. Roy is telefonisch bereikbaar via het
centrale nummer van Geelen: 0475 591848.
Muurschilderingen

Resten van dinosauriërs gevonden
Bij het uitruimen van de school stuitte de
opruimploeg van vrijdag onverwacht op
resten van dinosauriërs.

Na inschakeling van deskundige paleontologen
kan worden vastgesteld dat er een minimale
kans is dat deze resten door kleuters achter
het verlaagde plafond zijn verstopt. Helemaal
uitgesloten wordt die kans echter niet…

Zo vaak mag je niet op de muren van je
klaslokaal schrijven, schilderen of kleuren.
Wellicht moeten de kinderen hier weer 25 jaar
op wachten.
Is dit een speelplaats?

Tot slot.

Sleuteloverdracht
Op maandag 26 juli in de ochtend heeft Frank
Giesen de sleutel van de school overhandigd
aan Roy Dols. Roy is als uitvoerder van Geelen
Vastgoed en Bouw belast met de dagelijks

Iets met een kapitein en het schip verlaten?
Aanmelden voor het renovatiejournaal?
Klik hier.

