
Gelukkig weer een Padualoop 
Wat vonden we het jammer dat we in de afgelopen periode evenementen niet door konden laten gaan. Het 
maakte de blijdschap des te groter toen we wisten dat de Padualoop dit jaar wel kon doorgaan. 

Op 11 september was het zover. In totaal verschenen 80 hardlopers en 20 wandelaars aan de start voor het 
lopen van vijf of tien kilometer door de mooie omgeving rondom Huize Padua. Er werd leuke muziek gedraaid en 
er was de mogelijkheid om iets te drinken. We kijken terug op een geslaagde dag en hopen dat de leuke attentie 
die de deelnemers als herinnering kregen hen hieraan nog regelmatig herinnert. Tot volgend jaar!  

Geslaagd Rondje GGZ Oost Brabant
Op 18 september 2021 organiseerden we voor de allereerste keer een Rondje GGZ Oost Brabant: een fietstocht 
voor medewerkers met hun gezin, vrijwilligers en bewoners van Landgoed Huize Padua. 

Ruim 125 deelnemers kozen uit vier fietstochten met verschillende afstanden en moeilijkheidsniveaus. Alle 
tochten startten op Huize Padua en gingen dwars door de prachtige natuur in onze regio. 
Onderweg werden de sportieve fietsers getrakteerd op heerlijke versnaperingen. 
Het was een gezellige dag en het weer was schitterend!

Maria werkt als horecamedewerker in Helmond. Ze fietste samen met haar man 
Jan. “Ik vind het een goede manier om collega’s te leren kennen buiten het werk. En 
het is goed georganiseerd, een mooie route is uitgezet en we worden verwend met 
allerlei lekkers! Voor herhaling vatbaar!” 
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De dag begon met een inloopochtend over de Gebiedsvisie LLHP voor de buurt en andere belangstellenden met 
‘n kopje ‘koffie met liefde’. In de namiddag was er ‘PaduaPop komt naar je toe...’ Kleinschalige optredens in de 
binnentuinen van onze woonvoorzieningen. Dank Bart van Loon, Los Ancianos, Robert & Karin, De Marktkoopman 
en The Furious Folks.  We duimen dat we volgend jaar samen een volwaardig festival mogen beleven op 29 mei 
2022. Noteer die datum alvast in uw agenda!

Een dag met een gouden randje 
Op zondag 6 juni was er voor het eerst sinds voorjaar 2020 weer meer 
levendigheid op ons mooie landgoed Huize Padua. Cliënten, buurtgenoten, 
medewerkers én artiesten konden genieten van een aangepaste versie van 
PaduaPop. Klein maar fijn. Uiteraard binnen de coronaregels.  

Begin juli bezocht de gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant, Erik Ronnes, Huize Padua. Hij bestuurt de 
provincie op het gebied van ruimte en woning. Ook wethouders Willeke van Zeeland van de gemeente Gemert-
Bakel en Marius Tielemans van de gemeente Boekel kwamen op bezoek. 

De gedeputeerde en de wethouders kwamen voor een overleg met de Raad van Bestuur en de directeur van Huize 
Padua om samen te praten over het Levendig Landgoed. Koen van Haaren, directeur Huize Padua: “We hebben 
elkaar als partijen gevonden in het realiseren van het Levendig Landgoed Huize Padua. We gaan verdere afspraken 
maken hoe we dit vorm gaan geven. Het gaat er voor alle organisaties niet alleen om, om op het landgoed iets te 
realiseren, maar dat we het gezamenlijk doen.”

Gedeputeerde van de provincie op bezoek bij Huize Padua

ODAC Huize Padua zoekt productiewerk voor cliënten

Op het Ontmoetings en Dagactiviteitencentra (ODAC) krijgen cliënten een zinvolle dagbesteding. Zo 
verrichten zij onder andere kleinschalig productiewerk, zoals het verpakken van spullen, het invou-

wen van brieven in enveloppen of het afmonteren van producten. Teamleider Patrick Raijmakers: 
“Voor onze cliënten zijn wij op zoek naar productiewerk. De werkzaamheden mogen heel divers 

zijn; wij hebben ruime ervaring in het uitvoeren van taken en de werkbegeleiding van de 
cliënten. Vele handen maken het werk licht!” 

Heeft u werkzaamheden die de cliënten kunnen uitvoeren? 
Neem contact op met Patrick via 06 – 23983475. 



Koen van Haaren, transitiedirecteur & 
lianne Verbruggen, directeur behandelzaken

Op naar meer levendigheid op Huize Padua 

Wat doet het ons allemaal goed dat er de afgelopen periode weer meer mogelijk werd. 
We hebben genoten van de toegenomen levendigheid op landgoed Huize Padua. 
Bijvoorbeeld begin juni toen we een alternatieve PaduaPop organiseerden of rondom 
de fietstocht die in september plaatsvond. We duimen heel hard dat onze 
traditionele kerstmarkt dit jaar als vanouds kan plaatsvinden. Duimt u mee?

Die levendigheid zal in de toekomst alleen maar toenemen. Doordat coronaregels 
versoepelen en we onze visie voor Levendig Landgoed Huize Padua steeds verder 
vormgeven. We zijn heel blij met de samenwerking die we bijvoorbeeld aan zijn gegaan 
met Philadelphia. Samen met deze organisatie gaan we zorg verlenen in Kraanmeer. De eerste zichtbare uiting 
hiervan zijn de bouwborden die u bij het pand kunt zien. Begin volgend jaar hopen we nieuwe bewoners wel-

kom te mogen heten op het landgoed. 

Ook u blijven we graag verwelkom op Levendig Landgoed Huize Padua, uiteraard 
binnen de geldende coronaregels. Maak een wandeling over het terrein, bezoek 
de dierenweide of museum De Kluis. Daar treft u ook het projectbureau Leven-
dig Landgoed Huize Padua aan. De medewerkers vertellen u graag meer over de 
transformatie die Huize Padua de komende jaren gaat doormaken.  

Met gepaste trots kunnen wij u melden dat GGZ Oost Brabant geselecteerd is als een van de ‘voorlopers’ van het 
initiatief De Groene GGZ.  

Uit talloze (wetenschappelijke) onderzoeken blijkt dat contact met de natuur een helende werking heeft en kan 
zorgen voor minder stress en meer geluk. Het idee achter het project ‘Groene GGZ’ is dat GGZ-instellingen meer 
gebruik gaan maken van de natuur als bron voor mentale gezondheid. 

Concrete acties
Denk hierbij bijvoorbeeld aan behandelingen die nu binnen worden gegeven verplaatsen naar plekken in de 
buitenlucht, (groene) GGZ-terreinen nog meer openstellen voor wijkbewoners, zodat er meer contact met buurt-
genoten ontstaat en meer inspelen op individuele ‘natuurbehoeften’ van cliënten. 

Healing environment
De natuur speelt van oudsher een grote rol binnen GGZ Oost Brabant. Een goed voorbeeld daarvan is Huize Padua. 
De broeders Penitenten maakten anderhalve eeuw geleden al gebruik van de healing environment die het landgoed 
biedt. Met de transformatie van Huize Padua gaan we nog meer nadruk leggen op de krachtige werking die de 
locatie heeft. Levendig Landgoed Huize Padua voorziet in een gemoedelijke omgeving voor cliënten, is een gastvrije 
plek voor bezoekers en biedt medewerkers een omgeving vol rust, ontspanning en werkplezier.

GGZ Oost Brabant geselecteerd als voorloper van 

De Groene GGZ



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

In eerdere edities van Padua Actueel kon u al lezen dat er de komende maanden achttien zorgappartementen 
worden gerealiseerd op de begane grond van gebouw Kraanmeer. We praten u graag bij.
De sloopwerkzaamheden op de begane grond zijn begin juli afgerond. Bewoners zijn in deze periode overdag 
opgevangen op de eerste etage in Eikenheuvel 4. Dankzij de flexibiliteit en veerkracht van bewoners en 
medewerkers verliep dit goed. 

Duurzamer maken
Inmiddels is gestart met het plaatsen van wanden, kozijnen en plafonds. Daarnaast zijn diverse constructies 
aangepast onder andere om een (warmtepomp)installatie op het dak mogelijk te maken. Dankzij deze duur-
zame installatie wordt de begane grond straks zonder gas verwarmd. De komende weken worden de zonw-
eringen en gevelkozijnen gerenoveerd en verduurzaamd, bijvoorbeeld door het enkele glas te vervangen door 
dubbelglas (HR++). 

Oorspronkelijke details gevonden
Tijdens het slopen van de bestaande plafonds zijn oorspronkelijk details ontdekt, zoals aftimmeringen rondom 
(gevel)openingen bij deuren. Het nieuwe plafondontwerp is aangepast, zodat deze details zichtbaar blijven. 

Krachtige samenwerking 

Op 28 september 2021 was er nog een mooie mijlpaal. Op die dag ondertekenden 
Han van Esch (bestuurder van Philadelphia), Fred Pijls en Anne-Marie Schram (Raad van 
Bestuur GGZ Oost Brabant) de huurovereenkomst voor Kraanmeer. In dit pand gaan 
beide organisaties vanaf begin volgend jaar samenwerken. Mensen met een licht 
verstandelijke beperking en psychische kwetsbaarheid kunnen hier dan terecht voor 
een geïntegreerde behandeling en begeleiding. Tijdens de bijeenkomst onthulden de 
bestuurders samen met huidige bewoners van Kraanmeer de bouwborden. 

Mooie mijlpalen voor Kraanmeer


