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Doe mee aan het 
vrijwilligersonderzoek 
  

   

We willen graag weten wat jij vindt van het vrijwilligerswerk bij Lunet. 

Daarom nodigen we je uit om mee te doen aan ons 

vrijwilligerstevredenheidsonderzoek. Jouw mening en suggesties zijn 

erg belangrijk. Hiermee krijgen wij inzicht in verwachtingen, wensen en 

ervaringen van vrijwilligers en kunnen we werken aan gerichte 

verbeteringen. 

 

Binnenkort ontvang je per e-mail een uitnodiging om mee te doen met 

het vrijwilligerstevredenheidsonderzoek. We stellen het erg op prijs als 

je meedoet. Het invullen van het onderzoek duurt ongeveer 10 minuten 

en kan tot 15 oktober worden ingevuld. 
  

   

Zwembaden Lunet blijven 

open tot nader bericht 
  

   

Op 1 september is een aanvullend 

onderzoek gestart naar de drie zwembaden 

van Lunet (zie ook Nieuwsbrief 

Vrijwilligers Zomer 2022). We streven 

ernaar om het totale onderzoeksrapport 

eind oktober 2022 gereed te hebben. In 

afwachting van de afronding van het 

aanvullend onderzoek en de definitieve 

besluitvorming, blijven de zwembaden 

van Lunet tot nader bericht open. 
       

      

      

        

    



Gezocht: vrijwilligers 
voor één dag 
  

   

Met trots kunnen we zeggen dat ruim 900 vrijwilligers 

zich structureel voor onze cliënten inzetten. De meeste 

vrijwilligers gaan al jaren naar dezelfde cliënt en 

woongroep toe. We merken dat veel vrijwilligers ook 

graag meer flexibiliteit en afwisseling willen hebben in 

vrijwilligerswerk. Daarom start Lunet met flexibel 

vrijwilligerswerk. 
     

      

Flexibel vrijwilligerswerk is perfect als je van afwisseling houdt en minder tijd hebt. 

Je werkt met verschillende cliënten op verschillende locaties. Je kan denken aan 

een dagje uit met de cliënten maar ook koken, samen op familiebezoek gaan of 

de tuin onderhouden. Jij bepaalt hoe vaak je welke ondersteuning kunt en wil 

bieden. Om flexibel vrijwilligerswerk te kunnen doen, moet je je eenmalig 

aanmelden. Voorlopig kunnen alleen huidige vrijwilligers van Lunet flexibel 

vrijwilligerswerk doen. 

 

Aanmelden  

Heb je een vraag, wil je meer informatie over flexibel vrijwilligerswerk of wil je je 

hiervoor aanmelden? Stuur een e-mail naar Patricia Peters, 

vrijwilligerscoördinator bij Lunet via vrijwilligers@lunetzorg.nl 
  

   



      

        

Lunet Bier ingeblikt 
  

   

Nadat in het voorjaar een tiental cliënten 

een eerste stap zette in het zelf brouwen 

van Lunet Bier, kwam dit brouwersteam op 

25 augustus weer bij elkaar om het bier te 

proeven en in te blikken. 

 

Heerlijk bier, prachtig blik. In november 

worden de speciaal ontworpen Lunet labels 

op de blikken geplakt.  
       

    

Vrijwilligerswerk bij 
Lunet is topsport 
  

   

Zo'n twintig cliënten van Lunet werken bij het wijkpunt 

PSV. Ze houden samen met vrijwilligers de perken bij 

rondom het stadion, onderhouden het 

trainingscomplex De Herdgang, zijn aanwezig bij 

speciale evenementen zoals concerten en 

beantwoorden de Foxy fanmail. 
  

   



      

Maar hun grootste werk is het schoonhouden van het stadion tijdens een 

thuiswedstrijd. En dat doen ze erg goed, maar nog beter als dat samen met een 

vrijwilliger is. Zoals de 68-jarige Ernst Koszczol. Samen met collega-vrijwilligers 

en enkele begeleiders van Lunet vormt hij met de mensen met een licht 

verstandelijke beperking zoals Evert (links op foto) een onzichtbaar, maar ook 

onmisbaar 'elftal': de PSV Schoonmaakploeg. Topsporters in hun eigen 

discipline. Lees meer op www.lunet.nl 
  

   

https://lunet.nl/het-verhaal-van-medewerkers/vrijwilligerswerk-bij-lunet-is-topsport


      

123 Lunet deelnemers aan 

Marathon Eindhoven 
  

   

Op zaterdag 8 oktober doen 

maar liefst 123 cliënten, 

medewerkers en vrijwilligers van 

verschillende Lunet locaties mee 

aan de Your Marathon Challenge 

Eindhoven. Bij de Your Marathon 

Challenge leggen de 

deelnemers, voorafgaand aan de 

marathon, 41 kilometer af. 

Rollend, wandelend of rennend, 

maakt niet uit, want voor 

iedereen is de afstand en dus de 

prestatie hetzelfde. Op 8 oktober 

leggen ze met alle deelnemers 

van Lunet de laatste 1.2 

kilometer af naar de finish.  
  

     

  

      

Veel te doen tijdens 

Zomerprogramma Lunet 
  

   

Het was een zomer met een 

bomvol dagprogramma van 

Lunet (buiten)activiteiten. Op de 

woonparken kon je onder andere 

genieten van een roofvogelshow, 

een muziekfestival, een 

speurtocht, snoezelen met 

dieren, een schuimpartij of een 

huifkarrit. 

Buiten de woonparken konden ze 

deelnemen aan workshops zoals 

'Vazen pimpen', barbecues zoals 

die in Woensel met 120 gasten of 

samen sushi eten in een all-you-

can-eat restaurant. 

  
  

         

        

Mini-symposium Lunet 
  

   

Op 11 oktober van 14.30 - 17.30 uur 

kunnen zorgprofessionals en vrijwilligers 

van Lunet deelnemen aan een mini-

symposium in De Hofnar in Valkenswaard. 

Lees meer en schrijf je in op 

www.lunet.nl 
       

    

https://lunet.nl/nieuws/2022/08/clienten-medewerkers-en-vrijwilligers-van-lunet-lopen-marathon-eindhoven
https://lunet.nl/nieuws/2022/09/gratis-symposium-over-zorg-voor-lunet-medewerkers-clienten-en-verwanten


Lyreco bezorgt bewoners 
Eckartdal een 
onvergetelijke dag 
  

   

Op woonpark Eckartdal kregen we extra hulp van 42 

medewerkers van Lyreco, onze leverancier in 

kantoorbenodigdheden. Deze medewerkers gingen 

voor één dag aan de slag als vrijwilliger. 
  

   

      

Er was een vossenjacht en er werden pannenkoeken gebakken. Ze namen ook 

cliënten mee voor een wandeling en er werd een spelletje Bingo gespeeld. In de 

middag werd er gedanst en gezongen op de muziek. Iedereen genoot enorm van 

de leuke activiteiten en van het leuke contact met elkaar. “Ik ben onder de indruk 

hoe blij cliënten zijn met iets simpels,” aldus een medewerker van Lyreco. 

 

Jaarlijks organiseert Lyreco een Vrijwilligersdag. Een dag waarbij medewerkers 

op vrijwillige basis hun handen uit de mouwen steken en er aandacht is voor het 

menselijk aspect. 
  

   



      

Heerlijke ijsjes voor 

Wisselstroom en 

Voederhuisjes Hapert 
  

   

Heerlijk ijs voor iedereen, 

aangeboden en persoonlijk 

geschept door onze Lunet 

huisdrukker Weemen. "We 

hebben er allemaal lekker van 

zitten smullen, vonden de 

mensen van deze 

dagbestedingslocaties. 

Dankjewel."  
  

     

  

      

Feestelijk en warm 

welkom voor kinderen en 

ouders in KDC Geldrop 
  

   

Eindelijk was het zover! Op 

maandag 5 september zijn de 

deuren geopend van het nieuwe 

Kinderdienstencentrum (KDC) in 

Geldrop. De eerste kinderen en 

hun ouders werden feestelijk en 

warm verwelkomd in hun groep. 

 

  
  

         

Hoofdkantoor Lunet naar 

nieuwe locatie aan de 

Zernikestraat Eindhoven 

 

Het hoofdkantoor van Lunet 

verhuist van Croy 5 in Eindhoven 

naar de eerste en tweede 

verdieping van een bestaand 

kantoorpand aan de Zernikestraat 

17 in Eindhoven. Het streven is dat 

2 januari 2023 de eerste werkdag 

op de nieuwe plek wordt. 
  

     

Prijzen van de horeca 

Lunet verhoogd per 1 

september 2022 

 

Het leven om ons heen wordt 

duurder. En dat geldt ook voor de 

inkoop van eten en drinken. 

 

Daarom zijn per 1 september de 

prijzen verhoogd bij restaurant De 

Herberg op Eckartdal en het 

restaurant op De Donksbergen.  
  

         

https://lunet.nl/nieuws/2022/08/heerlijke-ijsjes-voor-wisselstroom-en-voederhuisjes
https://lunet.nl/nieuws/2022/09/locatie-voor-voorschoolse-groepsbehandeling-geopend-in-geldrop


 

     

Nieuwe woonlocatie in 

Geldrop voor 36 Lunet 

cliënten 
  

   

Eind juni verhuisden 36 Lunet 

cliënten naar een eigen 

appartementje in de Schildknaap. 

Ze zijn de eerste bewoners van 

het Jonkvrouw-complex in 

Geldrop. Op zaterdag 16 juli was 

de Lunet opening van de 

Schildknaap. Deze werd druk 

bezocht door bewoners, familie, 

vrijwilligers en collega’s.    

     

  

      

Gemeente Budel trakteert 

cliënten op middagje 

kermis 
  

   

Voor de coronaperiode werden 

Lunet cliënten uit Budel 

uitgenodigd door de gemeente 

Budel voor een gezellig middagje 

kermis. Waarom? Zomaar. Dat 

corona een tijdje roet in het eten 

gooiden deed de afspraak niet 

verdwijnen, want op dinsdag 30 

augustus werden de Budelse 

cliënten alsnog getrakteerd op 

een enorme fijne kermismiddag. 
  

         

Denderend optreden 

drumband Eckartdal 
  

   

De eerste repetitie na het zomerreces was 

op vrijdag 2 september en nog geen 10 

dagen later was er een groot optreden door 

onze enige echte drumband van Lunet: 

Drumband Eckartdal, het 

muziekgezelschap waar ook een tiental 

vrijwilligers aan verbonden is. Het was 

prachtig. 
       

        

    



Vacatures 
  

   

Bij Lunet geloven wij dat je moet 

doen waar je goed in bent en blij 

van wordt. Wil jij betekenis geven 

aan je werk? Bekijk onze 

openstaande vacatures op 

www.lunet.nl 
  

     

Agenda 
  

   

7 oktober 

Centrale huldiging jubilarissen 

Vrijwilligers 

 

8 oktober 

Lunet loopt de Your Challenge 

Marathon Eindhoven (15.30 uur) 

 

7 december 

Dag van de Vrijwilliger 
  

         

Contact 
  

   

Telefoon: 088 551 5610 

E-mail: vrijwilligerswerk@lunetzorg.nl 
  

   

www.lunet.nl 
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