
Vorige week donderdagavond heeft de Boekelse gemeenteraad de gebiedsvisie voor Huize Padua vastgesteld. 

Hiermee is een belangrijke stap gezet om van Huize Padua een levendig landgoed te maken. 

In de gebiedsvisie staat de cultuurhistorie van het gebied beschreven en wordt uitgelegd hoe we vorm willen 

geven aan thema’s als verkeer en parkeren, water, groen en monumenten. Ook leest u in de gebiedsvisie hoe we de 

zogeheten ‘bouwvelden’ willen gaan invullen. Waar bouwen we wel en waar niet? Welke gebouwen komen er te 

staan en hoe zien die er dan uit?

De plannen die in de gebiedsvisie staan, zijn de denkrichting die we aanhouden. De komende tijd gaan we de visie 

verder uitwerken, aanscherpen en doorrekenen. Het kan zijn dat hierdoor nog wijzigingen volgen. Mocht dat zo 

zijn, houden we u hiervan uiteraard op de hoogte.  

Meer weten? Kom op de koffie!

Op onze website vindt u een samenvatting van de gebiedsvisie, zodat u een goed beeld krijgt van de plannen. Ga 

naar www.levendiglandgoedhuizepadua.nl om de pdf te bekijken. 

Heeft u vragen? Op zondag 6 juni van 10.00 – 11.30 uur is projectleider Remco Duin 

aanwezig bij museum De Kluis om eventuele vragen te beantwoorden. 

Heeft u tips of opmerkingen? Ook deze kunt u met hem delen. 
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Helaas. Opnieuw speelt corona ons parten en moeten we de 2e editie van ons 

kleinschalig festival Padua Pop uitstellen. En belofte maakt schuld. Daarom kun je 

op 6 juni a.s. tijdens het inloopmoment over de Gebiedsvisie terecht voor één gratis 

kopje koffi e of thee met iets lekkers bij de Baristakar voor museum De Kluis. Van 

harte welkom tussen 10.00 en 11.30 uur! 

We duimen voor een mooie 2e editie van Padua Pop op zondag 29 mei 2022!

Geen Padua Pop, wel één kopje ko�  e
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Deze nieuwsbrief is bedoeld voor iedereen die Huize Padua met 

aandacht wil volgen. 

Oplage 1.000 ex. Tekst & beeld Communicatie

Wilt u meer weten over de transformatie 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 communicatie.

Colofon

(0492) 84 60 00

communicatie@ggzoostbrabant.nl 

ggzoostbrabant.nl

De afgelopen tijd hebben we een start gemaakt met het vaccineren van 

medewerkers en cliënten. Een mooie stap waar we allemaal naar hebben 

uitgekeken. Inmiddels is een deel van hen gedeeltelijk of volledig gevaccineerd. 

Vooralsnog blijven alle maatregelen van kracht binnen de locaties van GGZ 

Oost Brabant. Deze gelden voor iedereen, ongeacht of u gevaccineerd bent of 

niet. Dus houd anderhalve meter afstand, was regelmatig uw handen, blijf thuis en 

laat u testen bij klachten.

Door de maatregelen na te leven, zorgen we er samen voor dat Huize Padua voor iedereen een zo veilig mogelijke 

omgeving blijft. 

Meer informatie vindt u op www.ggzoostbrabant.nl/corona 

Vaccinaties in volle gang 

Begraafplaats Huize Padua geruimd
Tussen eind april en half mei vonden er werkzaamheden plaats tussen het gebouw van de technische dienst en de 

kas. De stoffelijke resten van ongeveer 350 mensen die hier lagen begraven, zijn toen geborgen. Daarnaast is het 

terrein geëgaliseerd. 

De stoffelijke resten hebben een respectvolle laatste rustplaats op een andere plek op het landgoed gekregen. Dit 

graf is op een open plek in het bos langs de Oude Laan gerealiseerd, ongeveer ter hoogte van het kruis. Voor dit ver-

zamelgraf is een vergunning aangevraagd die inmiddels is verleend. 



Bea deed namens de Cliëntenraad mee aan de actie van Omroep Brabant. De omroep deed 

een oproep welke groep mensen een paasei van 40 kilo verdienen. Ze proberen zo, samen met een 

banketbakkerspaar uit Best, mensen in deze moeilijke tijd een hart onder de riem te steken. “Toen ik de oproep 

van Omroep Brabant zag dacht ik meteen aan onze cliënten”, aldus Bea. Uiteraard waren de cliënten super blij toen 

het grote paasei met het Brabants Buske werd bezorgd.  Het grote paasei is inmiddels verdeeld onder de cliënten.

Grote verrassing voor cliënten 
Huize Padua
Een megagroot chocoladepaasei van bijna een meter hoog en 40 kilo zwaar. 

Dat is met Pasen geschonken aan de bewoners van ons Levendig Landgoed 

Huize Padua. “Onze cliënten hebben ook veel moeten inleveren”, 

vertelt Bea van Leuken van de Cliëntenraad. 

Koen van Haaren, transitiedirecteur & 
lianne Verbruggen, directeur behandelzaken

Huize Padua halteplaats op 
wandelpad Ons Kloosterpad 

Op 30 april ging Ons Kloosterpad van start, een wandelpad van 330 kilometer 

langs een vijftigtal (voormalige) kloosters en abdijen in Midden en Oost-Brabant. 

Ook Huize Padua is een halteplaats op deze route.

Ons Kloosterpad is opgedeeld in 15 etappes van klooster naar klooster en onlangs gebundeld in een speciaal boek: 

Bindboek Ons Kloosterpad dat ook informatie bevat over het voormalige klooster op Huize Padua en een rondwan-

deling over het landgoed. Verder is er een speciaal speldje te koop. 

Museum
Zodra de landelijke coronamaatregelen het weer toelaten, gaat museum  De Kluis drie dagen open, op dinsdag, 

woensdag en donderdag van 10.00 tot 16.00 uur. Hier kunt u kennis op doen over het werk van de Broeders Peni-

tenten, de geschiedenis van de GGZ Oost Brabant en het verleden en de toekomst van Huize Padua. Bij voldoende 

belangstelling is het op woensdag vanaf 14.00 uur mogelijk om een rondwandeling te maken over het terrein onder 

leiding van een gids. Bij De Kluis openen we in de zomermaanden een terras met bediening door cliënten. 

Speldje
Het speldje is te koop in het museum. Als het museum gesloten is, is het speldje voor de wandelaars van 

Ons Kloosterpad verkrijgbaar in het Ambachtscentrum en in de weekenden bij de receptie. Dus veel leuks in 

het vooruitzicht, maar veiligheid boven alles: pas als de RIVM het toestaat gaan we echt open en starten de 

rondwandelingen!

Kijk voor meer informatie op https://brabantskloosterleven.nl/het-kloosterpad/

Het kan goed zijn dat u verbaasd opkeek toen u deze Padua Actueel in uw brievenbus vond. 

Hij ziet er totaal anders uit dan u gewend bent. In de vorige editie kon u al lezen dat Padua 

Actueel een nieuwe uitstraling zou krijgen. Wij zijn trots op onze nieuwe huisstijl die 

toekomstgericht beter past bij onze organisatie én deze vernieuwde nieuwsbrief. 

Uiteraard  zijn we benieuwd wat u ervan vindt. Laat het ons gerust weten!

Waar we ook erg blij mee zijn, is dat de gemeenteraad van Boekel de gebiedsvisie voor 

Levendig Landgoed Huize Padua heeft vastgesteld. We hebben er als projectteam met veel 

zorg en aandacht aan gewerkt. Het is fi jn te weten dat de gemeenteraad onze plannen ondersteunt 

en we in volle vaart aan de slag kunnen met het uitwerken van onze visie. Op zondag 6 juni a.s treffen we elkaar 

mogelijk in de ochtend tijdens het inloopmoment over de Gebiedsvisie bij museum De Kluis.

Het afgelopen jaar was niet makkelijk en vroeg veel van onze bewoners, medewerkers, 

vrijwilligers en bezoekers. We zijn er trots op hoe we ons hier met z’n alleen doorheen 

hebben geslagen. Want alleen samen krijgen we dingen voor elkaar. We zijn erg blij dat 

het vaccineren in volle gang is. Hopelijk bruist ons landgoed binnenkort weer van de 

beweging en organiseren we eind dit jaar zoals vanouds weer een kerstmarkt. Want 

hoewel verandering een constante is, veranderen sommige dingen nooit. En da’s maar 

goed ook. 

Samen krijgen we dingen voor elkaar!

Sloopwerkzaamheden Kraanmeer gestart
In totaal achttien zorgappartementen worden de komende tijd op de begane grond van gebouw Kraanmeer 

gerealiseerd. De verbouwing van het pand is inmiddels gestart. 

Eind april is begonnen met de sloopwerkzaamheden op de begane grond om ruimte te 

creëren voor de zorgappartementen. Bewoners van het pand worden in de periode 

dat er werkzaamheden zijn overdag in Eikenheuvel 4 opgevangen. De afdeling op 

de 1e etage is dan volledig afgesloten. 

We verwachten dat de appartementen begin volgend jaar worden 

opgeleverd. En dat cliënten van onze organisatie en Philadelphia in het 

eerste kwartaal van 2022 kunnen verhuizen naar hun appartement. 
De transformatie van Huize Padua tot een Levendig Landgoed duurt een aantal jaren. Om prettig te kunnen wonen, 

(samen)werken, leven en zorgen, voeren we een aantal tijdelijke maatregelen uit.

Inmiddels zijn we hiermee gestart. Het uitvoeren van de werkzaamheden gebeurt in overleg met de betreffende 

afdelingen. Omdat zij volledig in gebruik blijven, voeren we de werkzaamheden in fases uit. Daarnaast bepalen we 

samen met de afdelingen wat prioriteit heeft. Dit zorgt voor een langere doorlooptijd, maar ook voor minder overlast. 

De eerste werkzaamheden zijn inmiddels klaar. Het aanpassen van de klimaatinstallaties is gepland voor eind juni.

Start uitvoering tijdelijke maatregelen 


