
Blijf op de hoogte van het laatste nieuws 

over Levendig Landgoed Huize Padua   

Levendig Landgoed Huize Padua (LLHP) is een plek waar je ruimte ervaart om te wonen, (samen) 
te werken, te leren of anderen te ontmoeten. Het landgoed is de komende jaren flink in ontwikkeling 
met interessante renovaties, innovaties, verbouwingen en nieuwe activiteiten. Om op de hoogte te blijven van 
de laatste ontwikkelingen, actueel nieuws en interessante weetjes, kun je je abonneren op de digitale nieuws-
brief van LLHP. 

Dat kan via de website levendiglandgoedhuizepadua.nl. Scrol naar beneden op de pagina, onderaan vind je een 
inschrijfmogelijkheid. Op deze website vind je daarnaast ook meer informatie over het landgoed en de mogeli-
jkheden die het biedt.

Laatste Kapitteldag Broeders Penitenten
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Op 31 augustus hielden de Broeders Penitenten de laatste kapittel in museum de Kluis, op Levendig Landgoed 
Huize Padua. Tijdens het kapittel komt het bestuurscollege van een kathedraal of klooster bij elkaar. Met deze 
laatste samenkomst sloten zij een lange geschiedenis af op het landgoed. 

300 jaar geleden arriveerden de broeders in Handel om het kosterschap op zich te nemen. Vanaf 1832 zorgden 
de broeders voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Wat kleinschalig begon in De Kluis groeide uit tot 
een volwaardige psychiatrische instelling. In 1967 verlieten de broeders Huize Padua en droegen zij de zorg over 
aan de Daniël de Brouwer Stichting. Inmiddels bouwen wij als GGZ Oost Brabant verder op het werk waar de 
broeders destijds mee zijn gestart.



Samen op de fiets genieten van de mooie natuur in de verschillende regio’s waar GGZ 
Oost Brabant is gevestigd. Halverwege september deden medewerkers, bewoners en 

familieleden dat massaal tijdens de tweede editie van Rondje GGZ Oost Brabant.
 

Door weer en wind, maar met veel plezier, namen de deelnemers deel aan de prachtige 
fietstochten door het werkgebied van onze organisatie. De tochten begonnen en eindigden 

traditiegetrouw op Levendig Landgoed Huize Padua, met lekkere versnaperingen langs de route. Wat 
een mooie prestatie hebben de deelnemers neergezet! Veel dank aan de organisatie en deelnemers. We hopen 

volgend jaar weer leuke tochten uit te mogen zetten.

Paul Simon van Vliet brengt gedichtenbundel uit

Gezellige en geslaagde tweede editie van 

Rondje GGZ Oost Brabant

verzamelde gedichten en spreuken

Paul Simon
van Vliet

Paul Simon van Vliet, bewoner van Levendig Landgoed 
Huize Padua, heeft zijn gedichten en spreuken gebundeld 
tot de prachtige gedichtenbundel ‘Uit het leven gegrepen’. 
De bundel is begin oktober verschenen.

Paul heeft een bewogen leven gehad, dat doorschijnt in de 
prikkelende kunst die hij maakt. De gedichten in ‘Uit het 
leven gegrepen’ laten zijn creativiteit spreken. Gecomplimenteerd door eigen 
gemaakte tekeningen en borduurwerken die de gedichten nog meer tot leven 
brengen.

Boek kopen?

Het boek is voor € 10 te koop op verschillende plekken op Levendig Land-
goed Huize Padua en via onze website. 
Kijk op www.ggzoostbrabant.nl/gedichtenbundel voor de verkoopinformatie. 
Wees er snel bij want op = op! 

Bikkels rennen door weer en wind tijdens Padualoop

Al hardlopend genieten van het mooie Levendig Landgoed Huize Padua. 10 september vond de Padualoop 
weer plaats, waar 55 bikkels zich van hun sportieve kant lieten zien. 

Hoewel het weer wat te wensen overliet, kijken we terug op een leuke en gezellige Padualoop. 
55 fanatiekelingen lieten zich door een buitje niet tegenhouden en strikten vol enthousiasme 

hun hardloopschoenen vast om aan de loop te beginnen. Na afloop ontvingen zij een attentie 
in de vorm van een mooi kaartje met zeepje, gemaakt door bewoners van het landgoed. De 
winnaars van de Trimloop ontvingen een boodschappenpakketten gesponsord door super-
markten Coop in Venhorst en Plus in Boekel. Organisatie en deelnemers bedankt voor het 
mogelijk maken van de Padualoop.



Kijkje in de kas 

Eind september organiseerden we een inloopmarkt voor iedereen met interesse in 
de toekomstplannen van Levendig Landgoed Huize Padua. Bewoners, medewerkers, 
buurtgenoten en zorgpartners brachten een bezoek.

Zij konden tips, tops en vragen over het landgoed kwijt op de markt onder het genot van een 
kop soep en een broodje. Daarnaast was er de mogelijkheid om een rondleiding te volgen, kennis te 
maken met de Herenboeren en inspiratie op te doen over toekomstige woonvormen en innovatieve ontwikkelin-
gen op LLHP.  “Wat een inspirerende inloopmarkt bij Huize Padua”, vertelde een van de bezoekers. 

Opvang vluchtelingen in Daniël de Brouwerstraat 15

Deze zomer is het pand aan de Daniël de Brouwerstraat 13 in gebruik genomen voor de opvang van vluchtelingen 
uit Oekraïne. In navolging hierop hebben we ook ons pand aan de Daniël de Brouwerstraat 15 ingericht voor de 
opvang van vluchtelingen. 
 
Er is ruimte voor maximaal 8 mensen van verschillende nationaliteiten. 
We vinden het fijn dat we door het beschikbaar stellen van woonruimte ons steentje kunnen bijdragen!

Nieuw ODAC in centrum Boekel

Op donderdag 13 oktober openden we officieel de deuren van ‘De Vooruitgang’, ons nieuwe Ontmoetings- en 
dagactiviteitencentrum (ODAC) in het centrum van Boekel.

Lange tijd was Huize Padua een gemeenschap waar mensen met een mentale beperking op het landgoed woon-
den, werkten en hun vrije tijd doorbrachten. Door de tijd heen is onze zienswijze hierop veranderd. We ervaren 
dat deelnemen aan de maatschappij een belangrijke bijdrage levert aan herstel. Onze zorgverlening is hierdoor 
veranderd én daarmee ook de positie van Huize Padua.

Verbinding
Huize Padua groeit naar een plek die ruimte biedt voor wonen, (samen)werken, leren 

of anderen ontmoeten. Een plek waar we ons verbinden met de gemeenten Boekel 
en Gemert-Bakel en haar inwoners, waar we zichtbaar zijn én we proberen de 

drempel voor bewoners richting de maatschappij te verlagen. 
Een ODAC midden in het centrum van Boekel is dan ook een logische stap om 
de onderlinge verbinding tussen alle inwoners verder te versterken.

Bent u benieuwd naar ons mooie ODAC? 
U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen, de koffie staat klaar! 

Openingstijden: dinsdagochtend 9.00 - 11.30 uur en donderdagmiddag van 
13.30-16.30 uur. 



Deze nieuwsbrief is bedoeld voor iedereen die Huize Padua met 
aandacht wil volgen. 
Oplage 750 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

088 - 846 04 60

communicatie@ggzoostbrabant.nl 

ggzoostbrabant.nl

In oktober veranderde Levendig Landgoed Huize Padua met ‘Circus in de Zorg’ in 
een plek waar acrobaten kunstjes uithaalden, clown Frenky iedereen aan het lachen 
kreeg en kleine dieren voor vertederende momenten zorgden. 

Het circus was gratis te bezoeken voor medewerkers en bewoners. Dat lieten 
we ons geen twee keer zeggen. Veel enthousiaste bezoekers wisten het circus te  

vinden. Zo liet een bezoeker weten: “Wij hebben erg genoten van ‘Circus in de Zorg’. 
De kinderen hebben vooral erg genoten en de ogen uitgekeken bij alle acts.” Een andere 

bezoeker liet weten: “Een erg mooi professioneel circus, goed inspelend op de doelgroep. Met veel 
humor wordt het geheel gepresenteerd. Leuk gevarieerd programma, zoals onder andere: een muzikale 

clowns act, acrobatiek, jongleur, veel spanning met een vlijmscherp optreden door een messenwerper en als 
klapper op de vuurpijl een geweldige show van een dierentemmer met honden en katten. Aan de vele blije en 
gespannen gezichten was duidelijk te zien dat er in volle teugen genoten werd van de voorstelling.”

Circus in de Zorg: ‘We hebben genoten!’

Sfeervolle kerstmarkt op Levendig Landgoed Huize Padua

Op donderdag 8 december vindt de jaarlijkse kerstmarkt weer plaats op Huize Padua. 
Tussen 18.00 en 21.00 uur bent u van harte welkom op ons landgoed.

Met vuurkorven, sfeerverlichting en winterse versnaperingen vormt de kerst-
markt een sfeervolle opstap naar de kerstperiode. In de kraampjes worden 
kerstdecoraties verkocht die door cliënten. Ook particuliere kraamhouders 
pakken uit met decemberartikelen. Er zijn activiteiten voor jong en oud. 
Eetkraampjes, muziek en zang maken de kerstsfeer compleet.

De entree is gratis.

Agenda december 

1 december:  Sinterklaasbingo 
8 december:   Kerstmarkt
13 en 15 december:  Kerstdiners voor vrijwilligers
20, 21, 22 december:  Kerstdiner voor cliënten 
29 december:   Kerstshow met oliebollen 


