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De bakkers
Meel, water, gist, veel liefde en 
ambacht. De ingrediënten waarmee  
je het lekkerste brood en banket van  
De Kempen en omstreken maakt.  
Dat doen de bakkers van LuuXX, met 
hand en hart. En dat proef je terug in elk 
product. Van pistoletje tot mediterrane 
stok, van appeltaart tot worstenbrood, 
van rozijnenbol tot knapperige koekjes. 
Brood en Banket met een grote B van 
Bijzonder.

Bakken met zorg
In de professionele bakkerijen van 
LuuXX, werken mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt.  
Onder begeleiding van een bakker 
groeien deze mensen in hun vak.  
Deze “bakkers in spe” hebben ieder een 
eigen leerwerktraject. De lat ligt hoog. 
We willen namelijk kwaliteit leveren en 
hygiëne garanderen.

Brood en banket met een verhaal
Ons brood en banket is te koop bij de 
LuuXX bakkerij. Maar we doen meer, 
want ook bedrijven en organisaties 
kunnen hun lunch assortiment aanvullen 
met producten uit onze bakkerijen 
en op het menu van restaurants en 
lunchrooms zouden onze ‘baksels’ zeker 
niet misstaan. Voor zowel particulieren 
als bedrijven en organisaties geldt; 
bij aankoop van ons product, krijg je 
iets unieks en geef je de makers het 
gevoel dat ze er toe doen en krijgen ze 
de waardering die ze verdienen. Een 
aankoop met impact dus.

Samen werken aan een goed leven
LuuXX bakkerij werkt mee aan een 
goed leven. Wij vinden dat ‘werk’ in de 
breedste zin van het woord, belangrijk is 
om erbij te horen en je goed en gezond 
te voelen. Daarom hoort ‘zorgen voor 
werk’ bij ons pakket en is het onze 
missie om passend werk op ieder niveau 
te realiseren. Zo werken wij samen aan 
een goed leven van de mensen die ons 
om ondersteuning vragen.

Meer weten…
Wil je meer weten over onze  
LuuXX bakkerij, de bakkers, producten of 
prijzen? 
Laat het ons weten, kijk op www.luuxx.nl 
of kom langs.

LuuXX Bakkerij
Berkvenseweg 2
5525 KD Duizel
Tel: 06 309 31 341
LuuXXbakkerij@lunetzorg.nl

www.luuxx.nl

Bijzonder lekker 
brood en banket met een verhaal
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