
De afgelopen editi es kon u in Padua Actueel lezen over de verbouwing van het pand Kraanmeer op Huize 
Padua. We hopen begin volgend jaar nieuwe bewoners te verwelkomen, maar wie kunt u er nou tegen het lijf 
lopen?

De verbouwing is volop in uitvoering en verloopt volgens planning. De kozijnen en zonwering aan de buitenkant 
van het gebouw worden gerenoveerd. In het gebouw werken we aan het betegelen van de badkamers, het aan-
brengen van behang en het afwerken van vloeren en plafonds. Binnenkort worden ook het sanitair, verlichti ng en 
dergelijke geplaatst. 

Studio’s inrichten
De planning is dat de verbouwwerkzaamheden in januari klaar zijn. Daarna zorgen we voor de inrichti ng van de 
achtti  en studio’s. Denk hierbij bijvoorbeeld aan gordijnen, meubels, keukenapparatuur en ICT-voorzieningen. Elke 
bewoner krijgt straks een woon-slaapkamer, een keuken en een doucheruimte met wastafel en toilet. Daarnaast 
delen de bewoners een aantal ruimtes, zoals gemeenschappelijke huiskamers, een keuken en een terras. 

Verhuizen
Cliënten vanuit onze organisati e en Philadelphia verhuizen in het eerste kwartaal van 2022 naar Kraanmeer. 
Dit is dé plek voor mensen met een licht verstandelijke beperking die psychisch 
kwetsbaar zijn. De behandeling en begeleiding richten zich op het herstellen van de 
psychiatrische aandoening en een zo gelukkig en ‘gewoon’ mogelijk leven leiden.  
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Deze nieuwsbrief is bedoeld voor iedereen die Huize Padua met 
aandacht wil volgen. 
Oplage 1.000 ex. Tekst & beeld Communicati e

Wilt u meer weten over de transformati e van Huize Padua naar 
een levendig landgoed? Ga dan naar:  
www.levendiglandgoedhuizepadua.nl

Heeft  u vragen of opmerkingen? Dan kunt u contact opnemen met 
bureau communicati e.

Colofon

(0492) 84 60 00

communicati e@ggzoostbrabant.nl 

ggzoostbrabant.nl

Levendig Landgoed Huize Padua krijgt een eigen ‘gezicht’ 
De komende jaren gaan we Huize Padua naar een levendig landgoed transformeren. Een plek waar buurtgenoten: 
bewoners, medewerkers, studenten en omwonenden kunnen wonen, (samen)werken, leren, zorgen én interacti e 
met elkaar hebben. 

De healing environment van het terrein stellen we open voor andere parti jen die het gedachtengoed van levendig 
landgoed Huize Padua ondersteunen. Op die manier is het landgoed niet alleen ‘van’ GGZ Oost Brabant, maar 
wordt het buurtschap Huize Padua écht onderdeel van de regio. Landelijk gelegen in het groen. Gemoedelijk en 
gastvrij. Hier voel je de kracht van samen leven. 

Levendig landgoed Huize Padua vormt in de toekomst hét knooppunt van kennis en innovati e gericht op zorg. 
GGZ Oost Brabant is hiervan de initi ator en rentmeester, maar niet de enige partner op het terrein. Om dit te 
onderstrepen krijgt landgoed Huize Padua een eigen ‘gezicht’ én een eigen website. Binnenkort meer hierover. 

Op foto hierboven ziet u een bouwbord dat voor Levendig Landgoed Huize Padua is ontwikkeld en dat bij het pand Kraanmeer staat.



Huize Padua - De verdwenen begraafplaatsen 

Zoals u in eerdere editi es van Padua Actueel kon lezen, zijn de begraafplaatsen 
die op het terrein van Huize Padua lagen dit jaar geruimd. Op een nieuwe plek 
op het landgoed is een verzamelgraf gerealiseerd. Over dit proces is een arti kel 
geschreven dat op de website Dodenakkers is verschenen. 
Wilt u het arti kel lezen? Scan dan de QR-code hiernaast met uw telefoon. 

Koen van Haaren, transitiedirecteur & 
lianne Verbruggen, directeur behandelzaken

2021: Het jaar van veerkracht

Als er één woord is dat voor ons het jaar 2021 samenvat, dan is dat het woord veerkracht. 
Het afgelopen jaar was voor niemand makkelijk, het zijn turbulente ti jden. En toch… 
keer op keer zien wij veerkrachti ge mensen met de juiste instelling. 
Of het nou onze bewoners, medewerkers, vrijwilligers of bezoekers waren. 
Iedereen deed zijn best en paste zich aan. Daar zijn wij dankbaar voor én trots op!

Vreugde en verdriet
Afgelopen jaar was er verdriet. Dierbaren die ziek werden of ons ontvielen, evenementen 
die niet konden doorgaan en toegenomen eenzaamheid vanwege coronaregels. 
Gelukkig stonden er ook veel mooie momenten tegenover. Het vaccineren van cliënten en medewerkers op 
Huize Padua, de Boekelse gemeenteraad die de gebiedsvisie voor Levendig Landgoed Huize Padua vaststelde en  

een alternati eve versie van PaduaPop, die afgelopen zomer plaatsvond. 

Toekomst
Richti ng de toekomst zal de levendigheid op ons landgoed alleen maar groeien. 
We hopen dat we elkaar in 2022 weer regelmati g mogen ontmoeten. 

Namens alle medewerkers en bewoners van Huize Padua 
wensen wij u fi jne feestdagen en een gezond 2022!

Afgelopen maand verraste technisch dienstverlener Kuijpers uit Helmond Huize Padua met een bijzonder bezoek. 
De reden? Kuijpers bestaat 100 jaar en om dit te vieren rijden ze met een speciale studiowagen rond. Omdat 
Huize Padua een van de eerste uti liteitsklanten is (1928!) is deed de studio ook ons mooie zorgpark aan. 

Onder het genot van een hapje en drankje werden anekdotes uitgewisseld. Ook ontvingen we een prachti g 
kunststuk als dank en waardering voor de trouwe en lange relati e. 

Heel bijzonder dat onze relati e al bijna een eeuw voortduurt! 

Kuijpers studio bij GGZ Oost Brabant, Huize Padua

Hang uw wens in de wensboom!
Ook dit jaar mag iedereen een persoonlijk wens ophangen in de wensboom. 

Vorig jaar is de kerstboom achter de Carrousel voor het eerst omgedoopt tot wensboom. 
Bewoners en medewerkers hebben daarin toen veel mooie wensen opgehangen. 

Corona legt dit jaar waarschijnlijk weer beperkingen op in de manier waarop we kerst kunnen vieren. 
De gedachten achter de wensboom is dat we zowel samen – met onze afdeling – als individueel – in 

onze persoonlijke wens – uitdrukking kunnen geven aan het kerstgevoel. 

De beschrijfb are wenskaarten worden op 23 december verspreid op de afdelingen. 
Er liggen ook extra wenskaarten onder de boom klaar. 

Laten we ook dit jaar de boom vol hangen met wensen! 

Op donderdag 9 december organiseerden de stagiaires Dagbesteding en de medewerkers van Vrije Tijd & 
Vrijwilligerswerk een sfeervolle mini-kerstmarkt speciaal voor cliënten van Huize Padua.

De binnentuin van het acti viteitengebouw aan de Oude Laan vormde de perfecte locati e. Deze was omgetoverd 
tot een echte kerstmarkt met vuurkorven, sfeerverlichti ng en winterse versnaperingen. Ook waren er verschil-
lende acti viteiten, waaronder eetkraampjes, muziek en zang. 

Als klapper op de vuurpijl werden alle cliënten van Huize Padua verrast met een feestelijk kerstpakket. 
Het kerstpakket werd gesponsord door: Boeti ek ’t Laantje, Verwenzorg en de Gemertse Atleti ek Club. 

We kijken terug op een leuke kerstmarkt, een sfeervolle opstap naar de kerstperiode.

Sfeervolle mini-kerstmarkt voor cliënten


