Van 1 t/m 6 oktober

Brandweer aanwezig op de HILTHO beurs
Venlo – Eens in de vier jaren wordt in de gemeente Horst a/d Maas de HILTHO
gehouden. Deze beurs met meer dan 300 exposanten, trekt steeds zo’n 70.000
bezoekers. De brandweer Limburg-Noord is voor het eerst met een stand aanwezig
met het thema: “wat doe JIJ bij brand, daar moet je nu over nadenken”. Dit ter
gelegenheid van de Nationale Brandpreventieweken die eveneens op 1 oktober van
start gaan. Andere thema’s op de stand zijn ‘rookmelders’, vluchtplan en ontruimen’
en ‘de brandveiligheidscheck’.

Nationale Brandpreventieweken
De maand oktober staat in het teken van de brandpreventieweken. Korpsen in het hele land
en dus ook in onze regio, besteden gedurende deze maand extra aandacht aan het thema:
“Wat doe JIJ bij brand, daar moet je nu over nadenken”.
In de stand van de brandweer Limburg-Noord zal tijdens de Hiltho ruim aandacht worden
besteed aan dit thema. Voorbeelden zullen worden gegeven hoe en wat mensen zelf kunnen
doen om de brandveiligheid in huis en op het werk te verbeteren.
Daarnaast zal in een als woonkamer ingerichte unit op de stand, worden gedemonstreerd
hoe snel zo’n woonkamer onder de rook staat en hoe weinig je dan nog ziet. Iedere
bezoeker kan/mag dit zelf ervaren.

Bram’sBrandveiligheidcheck
Voor het eerst ook kunt u tijdens de Hiltho Beurs kennis maken met BRAM BRANDWEER.
Bij een historisch brandweervoertuig kunnen u en uw kinderen met Bram op de foto. De
foto’s kunt u later gratis downloaden op www.brandweerln.nl. Wel wordt u vooraf gevraagd
om enkele vragen te beantwoorden. En daarmee maakt u weer kans op een dagje Toverland
in Sevenum.
Bram heeft een speciaal informatieboekje bij zich. Met informatie over rookmelders, het
maken van een vluchtplan en een uitgebreide veiligheidscheck. Zo kunt u zelf snel bepalen
hoe het met de (brand)veiligheid in uw woning is gesteld.
Openingstijden
De HILTHO beurs wordt gehouden van vrijdag 1 tot en met woensdag 6 oktober. Het
beurscomplex is opgebouwd nabij Parkhotel Horst aan de A-73 (afslag 10). Er is een ruime
parkeergelegenheid aanwezig. De beurs is alle dagen geopend van 13:30 tot 22:30 uur. Dit
met uitzondering van de zondag, dan is de beurs geopend van 11:00 tot 18:00 uur.
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