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6000 AC  WEERT 

Rabobank 17 69 80 792 
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Momenteel worden er meer brandmelders en sensoren aange-

bracht in de sacristie, de kelder en de toren. Daarnaast wordt er 

een brandmeldingpaneel geïnstalleerd in de sacristie waarop men 

in geval van brand direct de brandhaard kan lokaliseren. In de 

ruimte boven de gewelven van de kerk worden poederwagens ge-

plaatst die in geval van nood direct gebruikt kunnen worden om te 

blussen. 

 

Met al deze maatregelen zal de Martinus een van de brandveiligste 

monumenten van Nederland worden.  

BRANDVEILIGHEID 

 

Op donderdag 12, vrijdag 13 en zaterdag 14 september organiseert 

Stichting Martinus Monument om 20.00 uur op de Korenmarkt een 

uniek spektakel ‘In het licht van de Martinus’. Dit mag u niet missen! 

Bij gelegenheid van de lancering van onze nieuwe donateursactie 

zorgt het koor Creatura op donderdagavond voor een prachtige 

muzikale omlijsting. 

 

Als Vriend van Martinus heeft u waarschijnlijk de uitnodiging voor 

onze jaarlijkse Vriendenavond al in de bus gehad. Heeft u zich nog 

niet aangemeld? Doe dit dan alsnog via: 

 aanmelden@martinusmonument of per post naar Postbus 143, 6000 

AC te Weert. Wij verwelkomen u en een introducé donderdag-

avond 12 september om 19.30 uur graag in activiteitencentrum de 

Roos onder het genot van een kopje koffie of thee.  

 

IN HET LICHT VAN DE  MARTNUS 

http://info@martinusmonument.nl


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

Vanaf juni wordt er zoals u weet hard gewerkt aan het monument. Dui-

zenden stenen zijn inmiddels vervangen in de zijgevel. Honderden meters 

voegwerk moeten nog worden vernieuwd. Het werk vordert gestaag en 

over een paar maanden hopen we de steigers weer te kunnen verwijde-

RESTAURATIE 

SOCIAL MEDIA 

Volg ons op twitter of like 

ons op facebook. Zo blijft u 

op de hoogte van de laat-

ste nieuwtjes en helpt u ons 

de bekendheid van de 

Stichting uit te brei-

den.website in de gaten 

voor de laatste nieuwtjes! 

 


