
Voor wie?
Mensen die bij ons verblijven hebben een 

indicatie voor een klinische verblijfsfunctie. 

Het gaat om kwetsbare mensen die moeite 

hebben om in de maatschappij hun plek te 

vinden. Er kan soms ook sprake zijn van een 

gedwongen opname. Mensen verblijven 

vaak langdurig bij ons. 

De woningen
Bunthorst 1 bestaat uit een gezamenlijke 

huiskamer en keuken. Er kunnen 13 mensen 

bij ons wonen. Iedere bewoner heeft 

een eigen slaapkamer, het sanitair wordt 

gedeeld. Er is een mooie, grote tuin met een 

overkapping, zodat bewoners ook bij minder 

mooi weer van de buitenlucht kunnen 

genieten. 
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Begeleiding en behandeling
Binnen Bunthorst werken we in een prettige 

en veilige omgeving aan herstel, zodat we 

kunnen ondersteunen bij een betere aanslu-

iting op de maatschappij. Mensen worden 

bij ons begeleid door een team, dat bestaat 

uit verschillende zorgmedewerkers. Denk 

hierbij aan: verpleegkundigen en begelei-

ders, een psychiater, een verpleegkundig 

specialist, een orthopedagoog en activitei-

tenbegeleiders.  

Dagbesteding
Dagbesteding is een belangrijk onderdeel 

van het leven op deze verblijfslocatie. Dit 

helpt veel mensen om zin te geven aan het 

leven. Dagactiviteiten zijn gericht op het 

structuren van de dag, praktische onderste-

Welkom op Bunthorst 1, een afdeling voor jongvolwassenen, volwassenen en ouderen 

op het mooie Levendig Landgoed Huize Padua in Boekel. Op Bunthorst 1 zijn wij er voor 

mensen met complexe en/of ernstige problematiek die 24-uurs zorg, behandeling en bege-

leiding nodig hebben. 



Meer weten? 

www.ggzoostbrabant.nl

Kluisstraat 2

5427 EM Boekel

Bunthorst 1 088 - 846 00 40

uning en het oefenen van vaardigheden die 

zelfredzaamheid bevorderen. We hebben op 

Bunthorst 1 een eigen activiteitenruimte. 

Ligging 
Bunthorst ligt aan de achterzijde van het 

Levendig Landgoed Huize Padua met een 

prachtig uitzicht. Het landgoed heeft veel te 

bieden. Er worden allerlei leuke activiteiten 

georganiseerd. Ook de gezellige dorpen 

Handel, Boekel en Gemert bevinden zich op 

korte afstand van de woonomgeving. 

Meer weten of eens komen kijken? U bent 

van harte welkom. Neem gerust contact 

met ons op. De koffie staat klaar!     

    


