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LuuXX werkt graag samen met lokale 

partners en vrijwilligers 
 
Heb je: 

• een baan voor iemand die onder onze 

begeleiding een kans verdient op de 

arbeidsmarkt?  

• een leuk idee voor een gezamenlijk 

evenement of activiteit? 

• een klusje voor de buurt? 
 
Zoek je: 

• een leuke, nuttige en dankbare invulling 

van je vrije tijd als vrijwilliger? 
 
Wil je: 

• meer weten over ons wijkpunt? 

• samen kijken naar mogelijkheden? 

• gewoon eens koffie komen drinken? 
 
Loop gerust eens binnen, bel of mail ons! 
 

LuuXX Valkenswaard  

 

 

Bij LuuXX Valkenswaard kun je terecht voor 

een kop koffie, een warme maaltijd of allerlei 

activiteiten. Ook kun je er terecht met 

vragen over bijvoorbeeld het huishouden, 

opvoeding, gezondheid, school of werk.  

 

Onze professionele ondersteuning richt zich 

op het vergroten van de zelfredzaamheid op 

het gebied van wonen, werken, 

dagbesteding en vrije tijd. We geven: 

 

• Ambulante begeleiding: 

ondersteuning thuis en op het wijkpunt. 

• Ontwikkelingsgerichte activiteiten: 

activiteiten gericht op persoonlijke 

ontwikkeling, sociale ontwikkeling en 

praktische vaardigheden (bijv. koken). 

• Werk begeleiding: begeleiden naar 

werk en het behouden van werk. 

 

LuuXX Valkenswaard heet je van harte welkom aan de 

Willibrorduslaan 43 in Valkenswaard 

LuuXX brengt mensen bij elkaar. Cliënten, buurtbewoners, zorgverleners en ondernemers zijn van 

harte welkom in Wijkpunt LuuXX Valkenswaard. Een laagdrempelige, gezellige en veilige 

ontmoetingsplek.  

Vanuit het wijkpunt zoeken we actief de verbinding met lokale partners. We werken graag samen 

met collega-hulpverleners, scholen, huisartsen, lokale ondernemers en buurtbewoners 

(vrijwilligers). Zo ondersteunen we bij participatie in de maatschappij.  

  

  

Activiteiten  

Elke week hebben weis er een gevarieerd 

aanbod aan activiteiten. Bijvoorbeeld darten, kaarten, film kijken en koken. De 

organisatie hiervan is in handen van een actieve groep cliënten, collega’s en 
vrijwilligers. Zij spelen graag in op wensen en ideeën van de bezoekers.  

  

We starten metIn eerste instantie wordt er vijf dagen in de 
week warm gegeeten. Dit wordt Op termijn wordt dit in een later stadium 7 dagen 

in week. Een team van enthousiaste cliënten en vrijwilligers zorgt voor een gezond 
driegangenmenu. Voor de maaltijden wordt een vergoeding gevraagd.  

  

Dagbesteding/werken en vrijwilligers  

Wij hebben diverse plaatsen beschikbaar voor dagbesteding en werken bij het 

Wijkpunt. Ook vrijwilligers (vrijwilligers (gastheer, 

ondersteuning bij koken of dagbestedingsactiviteiten) zijn altijd van harte 
welkom!   

  

Info LuuXX Valkenswaard  

LuuXX Valkenswaard ligt verankerd in de Valk 

 

 

 
 

 

 

Wijkpunt LuuXX Valkenswaard 

Willibrorduslaan 43 

5552 HB VALKENSWAARD 

T: 06 22 95 40 63 

E: l.d.vries@lunetzorg.nl 

Meer info, activiteiten & openingstijden:  

 

  lunetzorg.com/Luuxxvalkenswaard   

  facebook.com/luuXXValkenswaard 

 

 


