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Kunst en Ko maakt prachtige 

kunst voor gemeente Eindhoven 
  

   

De kunstenaars van Kunst en Ko hebben 80 

kunstwerken gemaakt voor de gemeente 

Eindhoven. Sander van Riet gaf het eerste 

schilderij aan burgermeester John Jorritsma 

van Eindhoven. Lees meer op www.lunet.nl  
  

     

   

     

  

  

Lunet vangt vluchtelingen uit 

Oekraïne op 
  

   

Eind maart zijn de eerste Oekraïense 

vluchtelingen met een verstandelijke 

beperking en hun persoonlijke ondersteuners 

opgevangen bij Lunet. Ze vinden onderdak op 

woonpark Eckartdal en in Hapert en 

Valkenswaard. De vluchtelingen kregen bij 

aankomst een warm welkom door vrijwilligers 

en medewerkers van Lunet.  
  

     

   

   

   

       

  

https://www.lunetzorg.com/


Recyclen bij De Donkse Hoef 
  

   

De Donkse Hoef op woonpark De 

Donksbergen in Duizel heeft ook een landelijk 

Wecycle inzamelpunt voor kleine elektrische 

apparaten. Iedereen kan hier doordeweek 

tussen 9 en 4 uur kleine apparaten inleveren 

waar een stekker aan vast zit. Lees meer op 

www.lunet.nl  
  

     

   

     

  

  

        

Heb je deze leuke 

vacatures al gezien? 
  

   

  

   

Productiemedewerker Run at Work 

Rapelandstraat Eindhoven > 
  

   

  

   

Assistent ouderenverzorger 

Mariahof Reusel > 
  

   

  

   

Kijk voor vacatures op www.lunet.nl 
  

     

  

  

Je eigen appartement in Geldrop 
  

   

De toekomstige bewoners van 

appartementencomplex de Schildknaap in 

Geldrop hebben er zin in. Op een kijkdag 

konden ze alvast opmeten, aanvoelen en 

dromen. Ze moeten nog even geduld hebben, 

want pas vanaf 20 juni kunnen ze er écht gaan 

wonen. Veel woonplezier straks! 
  

     

   

   

   

     

  

  

https://lunet.nl/werken-bij/vacatures-clienten/productiemedewerker-luuxx-run-at-work-rapenlandstraat
https://lunet.nl/werken-bij/vacatures-clienten/assistent-ouderenverzorger-mariahof-reusel


Repetitie 'Stedelingen' hervat 
  

   

Op 17 maart zijn de repetities van 

theatervoorstelling 'Stedelingen' weer 

begonnen, nadat het enkele maanden niet 

mogelijk was om te oefenen vanwege corona. 

Maar nu is het weer tijd om gas te geven, want 

op 10 en 11 mei is de uitvoering in het 

Parktheater in Eindhoven. Kom je kijken?  
  

     

   

   

   

       

  

Geluksgedicht van Toine 
  

   

Heb jij ook de geluksroute gefietst tijdens de 

Dutch Happiness week? De route kwam langs 

verschillende locaties van Lunet. Op alle 

locaties was iets te zien, te horen, te eten, te 

lezen en te beleven om zo iedereen een 

beetje extra geluksgevoel mee te geven. Zoals 

op LuuXX Kleine Berg in Eindhoven. Daar las 

geluksdichter Toine zijn zelfgemaakte gedicht 

voor als je binnenkwam. Heb je het gemist? 

Geen probleem. Luister hier naar Toine's 

gedicht en wie weet voel jij dat extra beetje 

geluk ook wel. 
  

     

   

   

   

       

  

Stoelen pimpen in LuuXX 

wijkpunt Eersel 
  

   

Op 2 april was het gezellig druk in LuuXX 

wijkpunt Eersel aan het Areven 3. Voor iedere 

bezoeker was er een stoel. Maar deze keer 

niet om op te zitten, maar om te beschilderen. 

En daar werd gretig gebruik van gemaakt en in 

   

   

https://youtu.be/SFjS_nuz1NA


de middag stonden er tientallen prachtig 

opgepimpte stoelen te pronken.  
  

     

   

       

  

Wijkkeuken Woensel geopend 
  

   

Op zaterdag 19 maart was het gezellig druk 

in LuuXX Woensel. Maar liefst 80 gasten 

waren bij de opening van het nieuwe wijkpunt 

en wijkkeuken in dit Eindhovens stadsdeel. De 

koks hadden hun handen vol om alle gasten 

heerlijke hapjes voor te schotelen en er een 

feestelijke dag van te maken.  
  

     

   

   

   

       

  

Oma's gehaktbal 
  

   

Voor 4 personen 
  

   

De tekening is gemaakt door Ilona van 

Kessel van LuuXX Valkenswaard. 

Het recept is van team 'Culinaire 

coaches Lunet'. 
  

     

            

Dit heb je nodig 

• 500 gram rundergehakt 

• 1 ei 

• 4 theelepels mosterd 

• 6 eetlepels paneermeel 

• 1 gesnipperd ui 

• 50 gram margarine 

• zout, peper en paprikapoeder 

• 2 eetlepels tomatenpuree 



• 1 groentebouillonblokje 

• 400 ml water 

  

   

Zo maak je 't klaar 
     

1. Doe het gehakt in een grote bak samen met het ei, paneermeel, 

mosterd, ui, zout, peper en paprikapoeder naar smaak erbij en 

meng dit goed door elkaar, 

2. Het gemengde gehakt in 4 gelijke delen verdelen en er mooie 

stevige ballen van draaien. 

3. De margarine smelten in een braadpan en als het is uitgebruist de 

ballen erin doen en mooi rondom aanbraden. 

4. Als ze mooi rondom bruin zijn, de ballen eruit halen en de 

tomatenpuree even 2 minuten bakken in de pan. 

5. Het water en het bouillonblokje toevoegen en dit 5 minuten laten 

inkoken. 

6. De ballen in de jus en met de deksel op de pan 30 minuten rustig 

laten garen. 

  

   

TIP. Dit recept kun je ook vinden op You Tube 'Koken met Dave en 

Fred'. Eet smakelijk! 
  

 

  

Agenda 
  

   

  

   

Stedelingen 

Het Parktheater Eindhoven, 10 en 11 mei > 
  

   

  

   

Onbeperkt on stage (optreden Drumband Eckartdal) 

Boxtel, 9 en 10 juli 19.30 uur > 
  

   

  

   

   

https://youtu.be/Zy3z0furvjI
https://youtu.be/Zy3z0furvjI


Heb je een probleem of 

klacht? 

 

Ben je niet tevreden? Of heb je 

een klacht? Dan kun je contact 

opnemen met de 

cliëntenvertrouwenspersoon. 

 

Kijk voor meer informatie 

op www.lunet.nl    
   

     

  

Oekraïne in het nieuws 

 

Wil je meer weten over de oorlog 

in Oekraïne? Hieronder staan 2 

websites met meer informatie. 

  

• Geen oorlog in 

Nederland 

  

• NOS journaal met uitleg 

over de situatie in 

Oekraïne 

  

         

 

Informatie 

Telefoon: 088 551 5000 

E-mail: redactie@lunetzorg.nl 
  

     

            

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

  

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

Eindredacteur Paul Janssen 
    

 

https://lunet.nl/over-lunet/informatie-voor-clienten/probleem-of-klacht
https://www.steffie.nl/nieuws/onderwerpen/geen-oorlog-in-nederland.html
https://www.steffie.nl/nieuws/onderwerpen/geen-oorlog-in-nederland.html
https://schooltv.nl/video/jeugdjournaal-oorlog-in-oekraine/#q=oekraine
https://schooltv.nl/video/jeugdjournaal-oorlog-in-oekraine/#q=oekraine
https://schooltv.nl/video/jeugdjournaal-oorlog-in-oekraine/#q=oekraine
https://www.lunetzorg.nl/
https://lunet.nl/
https://www.lunetzorg.com/

