`

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.
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Loop gerust eens binnen, bel of mail ons!

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

