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Minister Conny Helder bezoekt 

cliënten en medewerkers Lunet 
  

   

Op dinsdagavond 27 december bracht 

minister voor Langdurige Zorg Conny Helder 

een werkbezoek aan Lunet. Ze wil zo 

medewerkers in de zorg een hart onder de 

riem wil steken. Of zoals ze zelf zegt: "Wie in 

de zorg werkt, moet vaak ook met de 

feestdagen werken. Mensen in Nederland 

hebben dat niet altijd door, maar de zorg houdt 

dan niet op. En dan is het goed dat daar 

aandacht voor is.”  

  

Conny Helder bezocht de Kienavond in de 

Kapel op Eckartdal, waar zo'n 35 

cliënten streden om mooie prijzen. Daarna 

gingen ze op bezoek bij Lindenpad 67, waar 

begeleiders Maya Wernaart en Hania van 

Lieshout en bewoner Alexander Verstappen 

de minister trakteerden op verhalen uit het hart 

over de zorg en het wonen bij Lunet. Tenslotte 

ontving team Nachtzorg Eckartdal de late 

bezoekers om even later op ronde te gaan 

langs enkele woningen.  
  

     

      

      

      

      



            

Reiskostenvergoeding 

naar en van je werk of 

dagbestedingslocatie 

van Lunet 
  

     

            

Ben jij een cliënt van Lunet en heb je een indicatie Wet langdurige zorg 

(Wlz)? Dan kun je vanaf 2023 een reiskostenvergoeding krijgen voor jouw 

woon-werkverkeer. 

 

Het gaat om een vergoeding van 0,19 cent per kilometer. Met een 

maximum van 4,80 euro per dag. Dat geldt alleen voor cliënten Wlz die 

gebruikmaken van eigen (gemotoriseerd) vervoer naar een werk-/ 

dagbestedingslocatie van Lunet. 

 

Ook Wlz-cliënten van Lunet die voor woon-werkverkeer met het openbaar 

vervoer naar een werk-/ dagbestedingslocatie van Lunet gaan, kunnen 

een vergoeding hiervoor krijgen. Dan moet je wel een OV-chipkaart op je 

eigen naam hebben. En deze kaart alleen gebruiken voor woon-

werkverkeer.  

 

Heb je hierover vragen? Jouw werkbegeleider of begeleider Dagbesteding 

kan je helpen. 
  

 

  



        

B-appy 
  

   

2023. Een nieuw jaar. Vaak maken mensen 

dan mooie plannen. Ze willen bijvoorbeeld 

stoppen met roken, gezonder leven of meer 

genieten van de kleine dingen. Heb jij ook 

zulke plannen?  B-appy is een nieuwe app 

voor mensen met een licht verstandelijke 

beperking die graag aan hun gezondheid 

willen werken. Ga naar: https://b-appy.app/ 
  

       

  

Lunetters vertellen over de zorg 
  

   

Op 16 november namen studenten van 

zorgopleiding Summa Welzijn Eindhoven deel 

aan een dag over de zorg en ondersteuning 

aan mensen met een verstandelijke beperking. 
  

     

        

    

Ervaringsdeskundige Jay Davies (links op de foto) vertelde aan de 

studenten zijn levensverhaal en de gevolgen van zijn hersenletsel. 
  

 

  

Ben jij een cosplayer? Kom 

dan naar de meidenmiddag 

op zaterdag 21 januari. 
  

     

            

Vind jij het leuk om je te verkleden als je favoriete personage uit een 

film/serie of stripboek? Nou, Jessica uit Valkenswaard zeker wel. En haar 

hobby wil ze graag delen met anderen. 

 

Daarom is Jessica op zoek naar mede-cosplayers binnen Lunet. Om 

samen tijdens een meidenmiddagje gezellig te kletsen over deze hobby. 

https://b-appy.app/
https://b-appy.app/


Deze meidenmiddag is op zaterdag 21 januari van 14.00 tot 17.00 uur op 

de Wollegrasstraat in Valkenswaard. 

  

Iets voor jou? Meld je dan aan bij haar begeleidster 

Klazina: k.d.jong@lunet.nl. 
  

   

Er is nu gekozen om een meidenmiddag te organiseren. Ben je een jongen en doe je ook graag cosplay? Dan 

mag je ons ook een mailtje sturen. Misschien organiseren wij in de toekomst dan wel een gemengde middag. 

  
   

  

Bijeenkomst over 

de toekomst van 

de zwembaden 

van Lunet 
  

     

      

            

Een zwembad openhouden, onderhouden en aanpassen aan de regels 

kost veel geld. Geld dat je ook aan andere dingen kunt en moet besteden, 

zoals aan woningen of aan dagbesteding.  

 

De Raad van Bestuur van Lunet moet deze keuzes maken. Aan de 

centrale raden heeft ze verteld dat ze erover denkt om de drie 

zwembaden - Eckartdal Eindhoven, De Donksbergen Duizel en het 

zwembad bij kinderdienstencentrum De Vuurtoren in Eindhoven - te 

sluiten. 

 

De mensen die zwemmen bij deze zwembaden vinden dit geen goed idee. 

Zij hebben namelijk veel plezier en baat bij het zwemmen. Daarop heeft 

het bestuur van Lunet na een gesprek met de raden gezegd dat er een 

aanvullend onderzoek komt om te kijken of de zwembaden toch open 

kunnen blijven. Dat onderzoek is nu klaar. 

 

 



Wil je graag weten wat het advies is van de onderzoekers aan de Raad 

van bestuur en waarom ze voor dit advies hebben gekozen? Kom dan 

naar de presentatie aanvullend onderzoek ‘toekomst zwembaden Lunet’. 

 

Je kunt kiezen uit twee data en locaties.  

• Woensdag 11 januari van 18.00 - 20.30 uur: de Kapel op woonpark 

Eckartdal in Eindhoven 

• Donderdag 12 januari van 18.00 - 20.30 uur: de aula in de flat op 

woonpark De Donksbergen in Duizel 

  

Aanmelden doe je via: lunet.nl/presentatie-zwembaden 

De inschrijving sluit 8 januari 2023. 
  

 

  

Game event 

Fortnite groot 

succes 
  

     

            

Op 10 november vond het eerste game-event voor mensen met een licht 

verstandelijke beperking plaats. Mede-organisator Karsten Veenstra van 

de Nieuwstraat in Bergeijk is er maar wat trots op.  

 

Het werd een heerlijk avondje gamen en kletsen met anderen in gewoon 

begrijpelijk Nederlands in plaats van de gamevoertaal Engels.  

 

De ruim 10 deelnemers zijn doorgegaan tot in de kleine uurtjes en er werd 

flink gelachen en vriendschappen voor het leven gesloten. Ik denk wel dat 

we dit vaker gaan doen, was ook de conclusie van Karsten.  
  

 

  



        

Ben je op zoek naar een 

leuke baan? Kijk op: 
  

   

  

   

lunet.nl/werken-bij/vacatures-clienten 
  

     

  

  

Met elkaar in gesprek 

over autisme 
  

   

      

      

        

Heb jij een licht verstandelijke 

beperking en autisme en wil je jezelf 

beter leren kennen? Dan is dit 

misschien wel iets voor jou: 

 

Lunet organiseert op 16 februari van 

15.00 - 17.00 uur een middag waarop 

je met anderen kunt praten over jezelf 

en jouw autisme. 

 

Jezelf beter leren kennen klinkt heel 

moeilijk, maar dat hoeft toch echt niet. 

Met een bordspel gaan we samen aan 

de slag met een aantal thema's die bij 

jou en jouw autisme horen. Door de 

vragen vanuit het 'Ik ben speciaal spel' 

leer je dan op een speelse wijze jezelf 

en anderen beter kennen. 

 

Aanmelden voor deze middag kan bij  

autismeconsulenten@lunet.nl (vermeld 

je naam en adres en op welk 

telefoonnummer je bereikbaar bent). 
  

     

  

  

https://lunet.nl/werken-bij/vacatures-clienten


Studiedag 

Het Goed 

Nuenen 
  

     

            

Jullie een studiedag? Dan wij ook. En zodoende verruilden zo'n tiental 

cliëntmedewerkers op 20 oktober het magazijn en de winkel van Het Goed 

in Nuenen voor een klaslokaal. 

 

Er werd begonnen met koffie en gebak en geëindigd met fris en chips. En 

daartussen werd heel veel boeiende en leerzame informatie over werken 

bij Het Goed geconsumeerd. Zoals de regels waar je je aan moet houden 

als je bij Het Goed werkt en na de lekkere lunch een training over 

persoonlijke hygiëne. 

 

De deelnemers vonden het erg leuk en leerzaam. Ze vonden het ook wel 

een lange dag. De volgende studiedag mag ook een studiemiddag 

worden. Als we maar wel weer zo'n lekkere lunch hebben, zeiden ze. En 

ook de fris en chips zijn gewenste blijvertjes. 
  

   

   

     

 

Vind je het leuk om te oefenen met taal, 

rekenen en internet. Er is een plek waar je 

dat allemaal online kan doen.  

Kijk op: www.oefenen.nl 
  

     

  

  

https://oefenen.nl/


LuuXX Eersel viert feest 
  

   

Bij LuuXX Eersel was het op 24 

november een echte verwendag. De 

ruim 35 cliënten werden 's morgens 

feestelijk ontvangen met een glaasje 

champagne en mochten daarna naar 

een van de verwenstudios. Je kon je 

haar laten doen door leerlingen van 

Summa Kappersopleiding, je eigen 

sieraad maken, een hand- of 

voetmassage krijgen en daarna je 

nagels laten doen. En als je helemaal 

op en top bent, kon je 

aanschuiven  bij het galadiner met 

aansluitend de dansmiddag. Wat een 

feest.       

        

      

      

        

  

  

Agenda 
  

   

  

   

Presentatie toekomst zwembaden Lunet 

Eindhoven, 11 en 12 januari 
  

   

  

   

Praten over jezelf en jouw autisme 

16 februari 
  

   

  

   

   



   

     

Media en Radio 
  

   

De mediagroep van Studio Lunet (LuuXX 

Kleine Berg) heeft speciaal voor jou een 

keileuke, boeiende, leerzame en 

interessante nieuwsbrief gemaakt over de 

media en radio. Kijk op: 

sway.office.com/c2FhA74vkxbFGY4W  
  

     

  

  

Kijk in je zorgplan: waar en 

wanneer jij maar wilt 
  

   

Wist je dat je via het Lunet cliëntportaal online 

jouw zorgplan kunt inzien? Waar en wanneer 

jij dat wilt. Lees meer over bestaande en 

nieuwe mogelijkheden van het cliëntportaal, 

zoals de rapportages die vanaf 1 maart j.l. 

zichtbaar zijn. Kijk op: lunet.nl/over-

lunet/informatie-voor-clienten/clientportaal  
  

     

        

  

  

@lunetzorg.nl is 

voortaan @lunet.nl 

 

Onze organisatienaam is 

veranderd van 'Lunet zorg' naar 

'Lunet'. Reden is dat we veel 

meer doen dan 'zorg' alleen en 

dat willen we ook graag laten 

zien in onze naam. Vanaf 1 

december zijn onze e-

mailadressen omgezet van 

@lunetzorg.nl naar @lunet.nl.  

We willen aan je vragen om de 

  

Hoofdkantoor Lunet 

verhuist 

 

Het hoofkantoor van Lunet 

verhuist per 2 januari 2023 van 

Croy 5 naar Zernikestraat 17 in 

Eindhoven. Het nieuwe kantoor 

wordt gedeeld met een andere 

huurder, is kleiner, de huurprijs 

fors lager, het pand is 

energiezuiniger én we starten 

hier ook met diverse vormen van 

dagbesteding voor en met met 

https://sway.office.com/c2FhA74vkxbFGY4W
https://lunet.nl/over-lunet/informatie-voor-clienten/clientportaal


mailadressen van Lunet in je 

adressenboek aan te passen. 
  

   

     

cliënten. 

  
  

     

  

  

Lunetters 

exposeren in 

Van Abbe 

museum 
  

     

            

Ken jij 'De Nachtwacht' van Rembrandt? Het is misschien wel het 

beroemdste schilderij ter wereld. Verschillende dagbestedingslocaties van 

Lunet zijn bezig met een geheel eigen kijk op dit schilderij. 

  

Het mag allemaal wat kleurrijker, hipper, persoonlijker, eigentijdser en 

sprekender volgens de Eindhovense kunstenaars en creatievelingen. 

Vanaf begin volgend jaar kun je de kunstwerken gebaseerd op 'De 

Nachtwacht' gaan bewonderen in het Van Abbe museum in Eindhoven. 
  

 

  

        

Materialenbank Lunet 
  

   

Wist je dat het Lunet Leercentrum een 

materialenbank heeft? In deze online bank 

staat allerlei materiaal die je, onder 

begeleiding, kunt gebruiken in het leren en 

ontwikkelen. Wil je bijvoorbeeld leren de was 

te doen? Of meer weten over het veilig 

gebruik van sociale media? Geef je 

begeleider dan eens een tip dat hij/zij in de 

materialenbank duikt. 
  

   

  

   

https://sway.office.com/c2FhA74vkxbFGY4W


Kijk voor leuke Lunet Leertips op: 

lunet.nl/jongvolwassenen/leren-

werken/leercentrum 
  

       

  

Heb je een probleem of 

klacht? 

 

Ben je niet tevreden? Of heb je 

een klacht? Dan kun 

je contact opnemen met de 

cliëntenvertrouwenspersoon. Kijk 

op: lunet.nl/over-lunet/informatie-

voor-clienten/probleem-of-klacht 
  

   

     

  

Deze nieuwsbrief op 

papier? 

 

Een printbare versie van deze 

nieuwsbrief vind je 

op www.lunet.nl 

  
  

     

    

Studio Lunet 

     

Radio voor iedereen 
     

Studio Lunet is elke 

werkdag te beluisteren 

tussen 13.00 tot 15.45 

uur.  
     

Luister via: 

lunet.nl/over-lunet/radio-

studio-lunet 

 
       

        

  

  

Informatie 

 

Telefoon: 088 551 5000 

E-mail: redactie@lunet.nl 
  

     

            

www.lunet.nl 

   

    

 

 

  

  

    

       

  

https://lunet.nl/over-lunet/radio-studio-lunet
https://lunet.nl/
https://lunet.nl/over-lunet/radio-studio-lunet
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