
 

Seniorenvereniging “St. Joseph” Baexem 
Secretariaat :  E. Luijs-Hamans 

Beekkant 29A, 6095 PE   Baexem 

 

Telefoon: 06-2875 4282    
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Bezoek aan Risk Factory te Venlo 
 

Vanaf januari 2020 is Risk Factory Limburg-Noord in Venlo officieel geopend voor KBO-afdelingen, om 

senioren op een bijzondere manier (on)gezonde en (on)veilige situaties te laten beleven.  

De Risk Factory is een informatie- en doecentrum, opgezet door de Veiligheidsregio Limburg-

Noord, waarbij veiligheid en gezondheid centraal staan. Met realistische en interactieve scenario’s, 

zoals: 1 contact met hulpdiensten (112 bellen), 2 verkeersveiligheid, 3 veilig omgaan met internet en 

4 brandveiligheid, krijgen senioren uit heel Limburg de mogelijkheid om de risico’s op deze 

gebieden te ervaren en te leren hoe te handelen.  

Het bestuur van de seniorenvereniging Baexem vindt gezondheid en veiligheid van haar leden ook 

heel belangrijk, vandaar dat we een bezoek aan Risk Factory organiseren.  Graag nodigen we u uit 

deel te nemen aan deze boeiende, leuke en leerzame middag. Aansluitend gaan we samen eten. 

 

Vanaf 25 september wordt de 1,5 meter regel losgelaten en zijn er weer groepen tot maximaal 40 

personen welkom in de Risk Factory. In de bus naar de Risk Factory gelden de maatregelen 

zoals deze gelden voor het openbaar vervoer. U dient dus wél gebruik te maken van een 

mondkapje. 

Ook personen die minder mobiel zijn kunnen deelnemen, eventueel met met rollater of rolstoel (dit 

laatste wel even aangeven op het inschrijfformulier). 

 

Datum: woensdagmiddag 13 oktober 2021 

Het programma ziet er als volgt uit: 

13.10 uur: vertrek per bus vanaf het kerkplein te Baexem 

14.00 uur: aankomst bij Risk Factory in Venlo: inleiding + koffie/thee, koekje. 

Daarna wordt de groep onderverdeeld in 4 kleinere groepen en doorlopen de deelnemers de 4 

veiligheidsscenario’s.  

17.00 uur: vertrek naar  Baexem 

17.45 uur: diner bij De Oude Smidse, inclusief 1 consumptie (voor wijn is de eigen bijdrage nog € 1,-). 

 

De kosten voor deze middagactiviteit bedragen € 30,00.  

Onderstaande strook kunt u vóór 7 oktober bij een van de volgende bestuursleden inleveren. 

(Volgorde van aanmelden bepaalt de deelname )  

Willy Rooswinkel Kapittelstraat 6   Baexem tel. 0475-451963  willyrsw@gmail.com 

Mia Smeets  Dorpstraat 50       Baexem tel. 0475-451903  wmsmeets@hetnet.nl 

>>>----afknippen---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Risk Factory 13 oktober 2021 
Ondergetekende zal met  O één  O twee personen deelnemen ( aankruisen wat van toepassing is) 

 O Betaalt per A I (automatische incasso)          

 O  neemt rolstoel mee ( aankruisen als dit van toepassing is) 

Naam 1 ___________________ Tel._________  Naam 2  _________________  Tel.__________ 

 

Straat en huisnummer _____________________ Straat en huisnummer_____________________ 

 

Postcode en Plaats ________ _______________ Postcode en Plaats ________ _______________ 

 

Heeft u een bepaald dieet?    Ja/nee; zo ja, welk dieet?___________________ 

E- mailadres_____________________________  


