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Kleine berg, Groots festival 
  

   

Een eigen festival in elkaar zetten. Dat klinkt 

heel moeilijk en het kost heel veel tijd. Maar 

niet bij LuuXX Kleine Berg in Eindhoven. Daar 

gingen in de ochtend van 20 september zo'n 

veertig enthousiaste jongens en meiden aan 

de slag met hun eigen festival. Cocktails 

maken, een lichtshow opbouwen, er was een 

DJ workshop en een schminkles. Ook werden 

verschillende ruimtes omgetoverd in een 

'Glow-in-the-dark-room', een danstent en een 

silent disco. En tenslotte werden er 

festivalbandjes gemaakt. Want ja, geen 

festival zonder een bandje. Toch?  

 

In de middag waren er optredens van K3, 

Marilyn Monroe en een gastoptreden van 

singer-songwriter JUA(nita de Potter). Er werd 

volop gedanst op de techno van het DJ-team 

van Kleine Berg. Al met al een groot succes, 

want eigenlijk is het toch wel heel leuk om 

mensen te zien feesten op een festival wat ze 

zelf neergezet hebben.  
  

     

      

      

      

          

  



Bijdrage voor voeding is 

verhoogd per 1 oktober 
  

     

            

Heel veel dingen zijn duurder geworden. Brandstof, elektriciteit, een 

terrasje pakken of reizen. Wat ook duurder is geworden is voeding. 

  

Als je bij Lunet woont, krijg je elke maand geld om eten en drinken te 

kopen. Nu alles duurder is geworden, kun je dus minder voor dat geld 

kopen. Dat is niet fijn. Daarom verhogen we de vergoeding voor voeding 

met ingang van 1 oktober, in plaats van daarmee te wachten tot 1 januari 

2023.  

  

Als je zelf zorgt voor 2 maaltijden (lunch en ontbijt) plus versnaperingen, 

wordt het bedrag verhoogd van €4,65 naar €5,02. Als het gaat om 3 

maaltijden op een dag plus 2 versnaperingen, gaat dit bedrag omhoog van 

€7,05 naar €7,83. De verhoging loopt volgens de gebruikelijke afspraken 

door tot eind 2023.  
  

 

  

Hardrijders en 

foutparkeerders 

aangesproken 
  

     

            

Er wordt nog steeds te vaak te hard gereden op een woonpark en dat is 

gevaarlijk. Daarom hielden de leden van de cliëntenraden op dinsdag 27 

en donderdag 29 september een verkeersactie op de woonparken. Ook de 

foutparkeerders kregen een waarschuwing. De meeste mensen die ze 



hebben aangehouden vonden het een goede actie en fijn dat ze nu weten 

wat de regels zijn. Complimenten voor de actievoerders. 
  

 

  

123 sportieve 

Lunet kanjers 

over de finish van 

de marathon in 

Eindhoven 
  

     

            

123 Lunet kanjers zijn op zaterdag 8 oktober rennend, rollend en 

wandelend de finish overgegaan van de Your Marathon Challenge in 

Eindhoven. De jongste deelnemer is 2 jaar en de oudste 75. Onder 

oorverdovend applaus van het publiek mochten ze hun zeer verdiende 

medaille in ontvangst nemen. Lees meer op de website van Lunet.  
  

 

  



Supergezellige markt Eersel 
  

   

Op zaterdag 3 september was er bij wijkpunt 

Eersel een markt georganiseerd. Je kon er 

gratis shoppen en genieten van tapas en een 

glaasje sangria. Wel lekker in tijden dat alles 

duurder wordt. Er zijn zeker meer dan 100 

bezoekers geweest en het was supergezellig! 
  

   

        

        

  

  

Denderend optreden van 

drumband Eckartdal 
  

   

Op 12 september was er een groot optreden 

op het fanfarefestival voor onze enige echte 

drumband van Lunet: Drumband Eckartdal. 

Het was een prachtig concert en de 

toehoorders hebben zichtbaar genoten. 
  

     

          

  

        

Ben jij op zoek naar een 

leuke baan? 
  

   

  

   

Kijk op de website van Lunet voor 

cliëntvacatures 
  

       

  

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


Expositie 'Bloemenpracht' 
  

   

in het gemeentehuis van Bladel kun je de 

komende drie maanden genieten van kunst 

met prachtige bloemen. Daar hebben vier 

creatieve Lunet locaties voor gezorgd. Het is 

een mooie expositie die iedereen laat groeien 

en bloeien. Ga de komende maanden maar 

eens kijken en laat je verrassen! 

Gemeentehuis Bladel vind je op de Markt 21. 
  

   

        

      

          

  

Diploma op zak. Proficiat! 
  

   

       

 

 

 

 

  

Zes wijkpunt PSV-ers, die deel 

hebben genomen aan de 

cursus 'Microvezeltechniek', 

kregen op donderdag 22 

september hun welverdiende 

diploma. Zo zorgen ze er nog 

beter voor dat alles in en 

rondom het PSV-stadion goed 

onderhouden wordt en dat 

alles schoon is en blijft. 

Proficiat.  

  

 

         

  

  

 



Agenda 
  

   

  

   

Maandag 31 oktober is het Halloween. Misschien heb je er wel eens 

over gehoord. Enge figuren, pompoenen met lichtjes en spoken.  

 

Halloween komt eigenlijk vanuit Ierland. Daar geloven ze in boze 

geesten. Door Halloween te vieren proberen ze de boze geesten te 

verjagen.  

 

Onze eigen LuuXX bakkerij heeft griezelig lekker Halloween gebak 

gemaakt. Spookachtig, maar het is smullen geblazen! 
  

   

      

   

Game event 

Fortnite. Doe je 

mee? 
  

     

            

Een heerlijk avondje gamen en kletsen met anderen. En dan niet in het 

Engels, maar gewoon in het Nederlands of Brabants. Zo'n avond wordt op 

10 november georganiseerd door Karsten Veenstra uit Bergeijk. 

https://sway.office.com/iBwxqPY5osNLNd7J?ref=Link


  

Karsten is een die-hard gamer. 's Avonds speelt hij vaak alleen of in een 

onlinewereld. Tijdens het gamen is buurten in de headset gewoon gezellig. 

Maar in het Engels wordt dat wat lastiger voor Karsten, die vooral vloeiend 

Brabants spreekt. Daarom organiseert hij een online game event voor 

mensen met een licht verstandelijke beperking. 

 

Ben jij ook een gamer en doe je graag mee? Meld je dan aan bij Karsten 

Veenstra (veenstrakarsten@gmail.com) of bij Rik Daams 

(r.daams@lunetzorg.nl). Na aanmelding ontvang je een mail met alle 

informatie die nodig is om je tegenstander in te maken.  
  

 

  

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. Lees meer op de website van 

Lunet.  
  

     

          

  

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 de website van 

Lunet voor meer informatie. 
  

   

     

   

    

https://lunet.nl/over-lunet/informatie-voor-clienten/clientportaal


 

Informatie 

 

Telefoon: 088 551 5000 

E-mail: redactie@lunetzorg.nl 
  

     

        

    

www.lunet.nl 
   

    

 

 

  

  

    

       

  

© 2022 Lunet. Alle rechten voorbehouden. 

Deze nieuwsbrief verschijnt elke maand. Zo houden we je op de hoogte van het laatste Lunet nieuws. 

 

Een digitale versie van deze nieuwsbrief vind je op www.lunet.nl. 

 

Heb je nieuws dat je wilt delen? Stuur je kopij naar redactie@lunetzorg.nl. 

 

Eindredacteur Paul Janssen 

 
    

 

https://www.lunetzorg.nl/

