
Voor wie? 
Mensen die op Springelbeek 1,2 wonen 

hebben 24-uurs zorg nodig. Het gaat om 

kwetsbare mensen met verschillende 

psychiatrische achtergronden die moeite 

hebben om in de maatschappij hun plek 

te vinden. Soms hebben zij ook verslav-

ingsproblemen. Mensen verblijven vaak 

langdurig bij ons. Op Springelbeek 1, 2 

wonen mensen alleen in een appartement. 

Onze ervaring is dat veel mensen dit prettig 

vinden, omdat het minder belastend voor 

hen is dan wonen in een groep. Ook geeft 

het hen de mogelijkheid hun zelfstandigheid 

verder te ontwikkelen. 

Springelbeek 1,2

De woningen
Springelbeek 1,2 is een rustig gelegen 

appartementencomplex waar maximaal 31 

mensen kunnen wonen. De meeste appar-

tementen hebben één of twee tuintjes waar 

het heerlijk toeven is. Elk appartement heeft 

een woon-/slaapkamer met keuken, een 

aparte badkamer en een toilet.

Mensen die op Springelbeek wonen ervaren 

hun appartement als een echt eigen thuis, 

een eigen stekje, dat ze naar wens mogen 

inrichten en waar zij rust en privacy ervaren.  

Het wonen op Springelbeek 1, 2 heeft dan 

ook het karakter van wonen in een woon-

wijk.

Welkom op Springelbeek 1, 2, een appartementencomplex voor volwassenen en ouderen 

op het mooie Levendig Landgoed Huize Padua in Boekel. Op Springelbeek 1,2 zijn wij er 

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

begeleiding nodig hebben, maar die wel graag alleen wonen.  



Meer weten? 

www.ggzoostbrabant.nl

Kluisstraat 2

5427 EM Boekel

088 - 846 00 62

Begeleiding en behandeling
Binnen Springelbeek 1,2 werken we in een 

prettige en veilige omgeving aan herstel, 

zodat we mensen kunnen ondersteunen bij 

een betere aansluiting en functioneren in 

de maatschappij, bijvoorbeeld op het gebied 

van leren, werken en sociale contacten.  

Hierbij houden we rekening met de kwets-

baarheid en de beperkingen van bewoners. 

Mensen worden bij ons begeleid door een 

team, dat bestaat uit verschillende zorg-

medewerkers. Denk hierbij aan verpleeg-

kundigen en begeleiders, een psychiater, 

een verpleegkundig specialist en activitei-

tenbegeleiders. Het team is 24 uur per dag 

aanwezig, om wanneer dat nodig is zorg te 

geven. Wij gaan hierbij uit van de wens van 

de cliënt. 

Mensen die op Springelbeek 1-2 wo-

nen, verzorgen zelf hun broodmaaltijden. 

Hiervoor krijgen zij een budget. Voor de 

warme maaltijd wordt gezorgd. 

Als bewoners dat willen, mogen zij ook deze 

zelf verzorgen.

Ligging 
Springelbeek 1,2 ligt op het levendig 

landgoed Huize Padua met een prachtig 

uitzicht. Het landgoed heeft veel te bieden. 

Er worden allerlei leuke activiteiten geor-

ganiseerd. 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!     


