
Site Levendig Landgoed Huize Padua live  

De komende jaren gaan we Huize Padua naar een levendig landgoed transformeren. Een plek waar buurtge-
noten: 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 partijen 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.   

Knooppunt van kennis en innovatie
Levendig landgoed Huize Padua vormt in de toekomst hét knooppunt van kennis en (zorg)innovatie. GGZ Oost 

Brabant is hiervan de initiator en rentmeester, maar niet de enige partner op het terrein. Om dit te onderstrepen 

heeft landgoed Huize Padua een eigen ‘gezicht’ gekregen. 

Eigen website 
En dat niet alleen! Levendig Landgoed Huize Padua heeft een eigen website: 

www.levendiglandgoedhuizepadua.nl. Hier vindt u meer informatie over de lange geschiedenis van Huize Padua, 

leest u actueel nieuws over wat er op het landgoed gaande is en kunt u alle partners vinden die bij Levendig Land-

goed Huize Padua betrokken zijn. Natuurlijk delen we op deze website ook de toekomstplannen voor Huize Padua 

met u. 

Social media 
We houden u ook graag op de hoogte van alle levendigheid op het landgoed via social media. Tik op LinkedIn, 

Facebook en/of Instagram ‘Levendig Landgoed Huize Padua’ in en volg de accounts, zodat we voortaan in uw feed 

verschijnen.
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Enorm trots 

De afgelopen twee jaar waren pittig. Voor onze medewerkers, onze cliënten en hun 

naasten. We waren dan ook enorm opgelucht toen er versoepelingen werden 

aangekondigd. Terugkijkend op de afgelopen periode zijn we vooral enorm trots. 

Op de bergen werk die onze medewerkers hebben verzet, de veerkracht van onze 

cliënten en het begrip van hun naasten. 

Trots zijn we ook op de prachtige website die voor Levendig Landgoed Huize Padua is 

ontwikkeld. Het landgoed is een plek die bij velen een bijzonder plekje in hun hart heeft. Hoe 

mooi is het dat via deze digitale weg meer mensen hun weg kunnen vinden naar Huize Padua? 

Heb jij een bijzondere band met het landgoed? Doe mee aan de poëziewedstrijd die we organiseren.  

Huize Padua heeft een rijke geschiedenis. Om ervoor te zorgen dat deze mooie plek toekomstbestendig is, 

ondergaat het landgoed de komende jaren een transformatie. U kunt van alle plannen op de hoogte blijven via 

www.levendiglandgoedhuizepadua.nl. Zo leest u er onder meer dat we de eerste bewoners op de begane grond 

van Kraanmeer hebben verwelkomd en kunt u er binnenkort zien welke architect er voor 

Levendig Landgoed Huize Padua aan de slag gaat. U kunt er zich ook kosteloos 

abonneren voor de digitale nieuwsbrief die we in de toekomst gaan uitbrengen. 

Heeft u ideeën, opmerkingen of suggesties? Gebruik het contactformulier op de 

website om ze met ons te delen. We horen graag van u!

De komende jaren verandert Huize Padua in een levendig landgoed. Onderdeel hiervan is onder andere het real-

iseren van nieuwe (zorg)woningen. Op dit moment vindt de selectie van de architect plaats die de eerste woningen 

gaat ontwerpen.

De architect die wordt gekozen, werkt op basis van zogeheten ‘bouwsteen notities’. Hierin staat onze visie op wonen, 

werken en leren op Levendig Landgoed Huize Padua. Op dit moment zijn de bouwsteen notities ‘intensief verblijf’ en 

‘groepswonen’ klaar, omdat dit de eerste gebouwen zijn die we gaan ontwikkelen op het terrein. Deze bouwstenen 

zijn vertaald naar eisen waaraan de gebouwen moeten voldoen. Ook is berekend dat we de plannen daadwerkelijk 

kunnen betalen.

Procedure
We hebben criteria geformuleerd waaraan de architecten moeten voldoen. Zo vinden we het bijvoorbeeld belangrijk 

dat de architect relevante ervaring heeft. Ongeveer 70 architecten hebben onze oproep bekeken. Uiteindelijk heb-

ben 22 architecten een ‘sollicitatiebrief’ geschreven. De sollicitaties zijn beoordeeld door de advies- en beoordel-

ingscommissie. Er bleven 5 architecten over. Zij hebben een offerte gemaakt, een plan van aanpak geschreven, hun 

visie in woord en beeld gegeven en een presentatie gegeven aan de beoordelingscommissie. De commissie selecteert 

eind april de architect voor het ontwerp van de eerste zorgwoningen.

Wilt u meer weten over de transformatie van Huize Padua tot levendig landgoed, wanneer welke fase gepland is en 

wat er grofweg gaat gebeuren? Kijk dan op www.levendiglandgoedhuizepadua.nl.

Koen van Haaren, transitiedirecteur en 
lianne Verbruggen, directeur behandelzaken

Architectenselectie voor ontwerp eerste nieuwe zorgwoningen 

Noteer alvast in uw agenda: 

29 mei PaduaPop



Half februari was het dan zo ver: de eerste bewoners van de appartementen op de begane 

grond van Kraanmeer namen er hun intrek!

 

Op de 1e étage van Kraanmeer wonen al enkele jaren cliënten, die er hun geïntegreerde zorg 

ontvangen van zorgaanbieder ORO en het Hoogspecialistisch centrum voor LVB-Psychiatrie 

van GGZ Oost Brabant. De afgelopen maanden waren best een beetje spannende tijd voor 

de bewoners. Maar dankzij hun flexibiliteit en de inzet van medewerkers is de verbouwing goed 

verlopen. Ze keken allemaal reikhalzend uit naar de komst van hun onderburen. 

Gemoedelijke omgeving
Edwin de Rijck, zorgmanager LVB-Psychiatrie bij GGZ Oost Brabant is blij dat de begane grond nu in gebruik is ge-

nomen: “GGZ Oost Brabant en zorginstelling Philadelphia werken hier samen, zodat mensen met een licht verstan-

delijke beperking en psychische kwetsbaarheid een plek hebben waar zij terecht kunnen voor een geïntegreerde be-

handeling en begeleiding. Ons doel is dat bewoners een gewoon leven leiden dat bij hun past. De locatie op Levendig 

Landgoed Huize Padua biedt hun een gastvrije en gemoedelijke omgeving waarin zij worden gestimuleerd het beste 

uit hun leven te halen.”

Eerste bewoners verwelkomd op Kraanmeer

Gedichtenwedstrijd Huize Padua : 

doe mee en deel uw ervaring!

Als opmaat naar de nieuwe bestemming van deze historische plek nodigen wij iedereen die zich betrokkenen voelt 

bij Huize Padua uit om deel te nemen aan een gedichtenwedstrijd met als thema het (levendig) landgoed Huize Pad-

ua. Inzendingen moeten voor 15 april 2022 binnen zijn. 

Kijk voor meer informatie op www.levendiglandgoedhuizepadua.nl bij het onderdeel Actueel.

Vrijwilligers gezocht!

Om het zelf-koken verder uit te breiden, zoeken we vrijwilligers. Vindt u dit leuk of kent u iemand in uw 

omgeving die het leuk vindt om af en toe mee te koken op één van onze afdelingen? 

Neem dan contact op met onze vrijwilligerscoördinator Theo Rovers; tam.rovers@ggzoostbrabant.nl of 

bel hem op 06 - 23 78 99 78. 



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

Samen met bewoners versbereide, gezonde en lekkere maaltijden op tafel 
zetten, daar zijn we de afgelopen maanden mee begonnen op Huize Padua. In-

middels koken vrijwel alle afdelingen een aantal dagen per week zelf! 

Hans Wassink, coördinator voeding vertelt: “Na sluiten van de centrale keuken 
ontvingen de afdelingen kant en klare maaltijdcomponenten. We weten dat de maaltijd voor 

mensen één van de belangrijkste momenten van de dag is. Daarom wilden we de maaltijdbeleving 
graag verbeteren. Inmiddels hebben we hierin samen met en op initiatief van ons facilitair bedrijf FacZo 

mooie stappen gezet. Bewoners betrekken doen we op allerlei manieren. Uiteraard door met z’n allen te bepalen wát we 
gaan koken, door samen boodschappen te doen, groenten te snijden en door vervolgens te koken 
op de afdeling, in groepjes, met of zonder ondersteuning.”

Enthousiast
Bewoners zijn enthousiast. Zo vertelt een bewoner: 

“Het eten is echt superlekker. Een 10-plus geef ik ‘t. En het mag van mij het liefst 
elke dag”. “Dat is ook waar we dit jaar naar toe gaan werken”, vult Hans aan. 

“En het weekend staat in het teken van comfort food: lekker friet, chinees of 
pizza of een maaltijdsoep. Net als thuis”. Ook medewerkers ervaren door het 

gezamenlijke koken meer plezier in hun werk: “Het is erg fijn lege borden terug te 
zien komen of te zien dat bewoners nog een keertje opscheppen”, aldus Hans. 

Samen met bewoners een gezonde en 

lekkere maaltijden op tafel zetten!

scheutje melk en 1 ei. Breng op smaak met peper en zout 
en nootmuskaat.

Kook ondertussen 4 eieren hard. Pel ze en snijd ze over 
de lengte doormidden. Verwarm de oven voor op 200 
graden.

Snipper de ui en knoflook. Verhit 1 eetlepel boter in een 
pan en bak de ui en knoflook hierin. Voeg de kip toe en 
bak mee. Doe de uitgelekte wortels en erwtjes erbij. 
Voeg de ketjap toe en roer goed door. Breng op smaak 
met peper, zout en nootmuskaat.

Verdeel het mengsel over de bodem van een ovenschaal. 
Leg 8 halve eieren erop en verdeel de aardappelpuree 
erover. Verdeel eventueel nog een beetje extra boter 
over de bovenzijde voor een mooi korstje. Zet 
de schaal ca. 30 minuten in de oven totdat 
er een lichtbruin korstje op de puree 
ontstaat. 

Smakelijk eten!

Recept ‘pastei-tuptup’ van Bunthorst
Benieuwd naar de heerlijke maaltijden die worden 
gekookt op de afdeling? De bewoners van Bunthorst 3 
delen graag hun befaamde ‘pastei-tuptup’ met u!

Ingrediënten voor 4 personen:

300 gram kipfilet
2 eetlepels roomboter
2 uien 
2 theelepels knoflook
2 eetlepels ketjap 
450 gram erwten/wortelen uit pot
5 hardgekookte eieren
600 gram aardappelen
Scheutje melk

Snufje nootmuskaat, zout en peper 

Bereiding
Schil en kook de aardappelen in 15 min gaar en giet af. 
Pureer de aardappelen met 1 eetlepel roomboter, een  


