
Voor wie?
Bunthorst 3 is onderdeel van Open Inten-

sief. Open Intensief bestaat uit vier afdelin-

gen: Bunthorst 3, Eikenheuvel 2, Daniel de 

Brouwerstraat 26, 28 en 30 en Springelbeek 

1-2

Mensen die bij ons verblijven hebben een 

indicatie voor een klinische verblijfsfunctie. 

Het gaat om kwetsbare mensen, met ver-

schillende achtergronden en aandoeningen. 

Zij hebben moeite om in de maatschappij 

hun plek te vinden. Mensen verblijven vaak 

langdurig bij ons. 

De woningen
Afdeling Bunthorst 3 bestaat uit vijf kamers, 

Bunthorst 3

met eigen sanitair. Daarnaast zijn er negen 

appartementen met eigen voordeur, keu-

kenblok en eigen sanitair.

Als bewoner van onze afdeling kunt u 

gebruik maken van de gemeenschappelijke 

huiskamer, waar u het gezelschap van uw 

medebewoners kunt opzoeken. Ook hebben 

we een activiteitenruimte, een eigen jeu de 

boules baan en een fijne binnentuin voor 

gezamenlijk gebruik. Een fijne plek om met 

goed weer te vertoeven!

Ligging 
Bunthorst ligt op het levendig landgoed 

Huize Padua. Het landgoed heeft veel te 

Welkom op Bunthorst 3, een afdeling voor volwassenen en ouderen op het mooie levendig 

landgoed Huize Padua in Boekel. Op Bunthorst 3 zijn wij er voor mensen met complexe en/

of ernstige problematiek die 24 uur per dag langdurige zorg, behandeling en begeleiding 

nodig hebben.  



Meer weten? 

www.ggzoostbrabant.nl

Kluisstraat 2

5427 EM Boekel

Bunthorst 3

088 - 846 00 80

bieden. Er worden allerlei leuke activiteiten 

georganiseerd. Ook de gezellige dorpen 

Handel, Boekel en Gemert bevinden zich op 

korte afstand van de woonomgeving. 

Begeleiding en behandeling
Binnen Bunthorst 3 werken we in een pret-

tige en veilige omgeving aan herstel, zodat 

we kunnen ondersteunen bij een betere 

aansluiting op de maatschappij. Mensen 

worden bij ons begeleid door een team, dat 

bestaat uit verschillende zorgmedewerkers.  

Denk hierbij aan verpleegkundigen en bege-

leiders, een psychiater, een verpleegkundig 

specialist, een orthopedagoog en activitei-

tenbegeleiders. 

Elke bewoners van Bunthorst 3 heeft een 

persoonlijk begeleider en een behandelaar, 

die nauw samenwerken met het dagelijks 

verpleegkundig team. Samen proberen zij 

zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de 

individuele wensen en behoeften van de 

cliënt. 

Ook krijgt de cliënt hulp in het huishoud-

en. Huishoudelijke medewerksters dragen 

mede zorg voor het schoonhouden van de 

kamers, de appartementen en de rest van 

de afdeling. Er wordt twee keer per week 

vers gekookt op de afdeling. De overige da-

gen ontvangen bewoners een verse maaltijd 

van een cateraar. 

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 onders-

teuning en het oefenen van vaardigheden 

die zelfredzaamheid bevorderen. Binnen 

Bunthorst hebben we een eigen activitei-

tenruimte.

Meer weten of eens komen kijken? 

U bent van harte welkom. Neem gerust 

contact met ons op. De koffie staat klaar!     


