
Voor wie?
Mensen die in een van de huizen aan de 

Daniel de Brouwerstraat wonen hebben 

vaak al lang te maken met een psychia-

trische aandoening. Zij hebben hierin hun 

weg gevonden, zijn stabiel en in staat redeli-

jk zelfstandig te leven in een veilige, weinig 

eisende en prikkelarme woonomgeving die 

bescherming, stabiliteit en structuur geeft. 

Van bewoners verwachten wij dat ze een 

bijdrage leveren aan huishoudelijke taken en 

hun best doen voor een prettig leefklimaat 

samen met andere bewoners. Ook moeten 

zij goed ter been zijn, aangezien er meer-

dere trappen in het huis zijn. 

Daniël de Brouwerstraat 26, 28, 30

De woningen
De statige woningen zijn gelegen net buiten 

het Levendig landgoed Huize Padua. De 

huizen zijn ruim opgezet en zeer sfeervol. 

Daniel de Brouwerstraat 26 heeft vier 

kamers en beschikt over één appartement. 

Op nummer 28 zijn acht kamers en één 

appartement te vinden. Daniel de Brou-

werstraat 30 beschikt over zes kamers 

en één appartement. De appartementen 

hebben een slaap-zitkamer, een keukentje 

en een badkamer. Elk huis beschikt over een 

woonkamer, een keuken en sanitaire voor-

zieningen die gezamenlijk worden gebruikt. 

Elke bewoner heeft een eigen huis- en 

kamersleutel.

Welkom op de Daniel de Brouwerstraat (DBS), drie voormalige doktershuizen net buiten het 

Levendig Landgoed Huize Padua. Deze huizen zijn bedoeld voor volwassenen en ouderen 

met langdurige psychiatrische problemen. Zij kunnen hier dusdanig goed mee omgaan dat 

zij zelfstandig kunnen wonen en leven in een prikkelarme omgeving en nauwelijks begeleid-

ing nodig hebben. Bij DBS hoort ook nog huisje ‘Heereveld’, in het dorp Handel. 



Meer weten? 

www.ggzoostbrabant.nl

Kluisstraat 2

5427 EM Boekel

088 - 846 00 46

Bij goed weer kunt u heerlijk vertoeven in 

de (aaneengeschakelde) grote tuinen van 

deze huizen. Blikvanger is de opvallende 

oude beukenboom, die vanwege zijn ouder-

dom en grootte tot monument is verklaard.

Begeleiding en behandeling
Er is elke dag begeleiding aanwezig tussen 

08.00 uur en 22.00 uur. Buiten deze tijden 

kunnen bewoners bij urgente gevallen, 

telefonisch een beroep doen op de nacht-

dienst van ons wijkteam ‘open intensief’ dat 

zich bevindt in gebouw Eikenheuvel 3 op 

het terrein van Huize Padua. 

De begeleiding die wij bieden is afhankelijk 

van de persoonlijke wensen en zorg- 

behoefte de bewoners. We werken 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. 

Ook zijn er veel dagbestedingsmogelijk-

heden op het levendig landgoed, maar ook 

in de dorpen Handel en Boekel.

De woningen zijn rustig en landelijk gelegen 

net buiten het Levendig landgoed Huize 

Padua, tussen de dorpen Handel en Boekel. 

Vanuit de achtertuin is er een prachtig vrij 

uitzicht. Het Levendig Landgoed Huize Pad-

ua bevindt zich op een steenworp afstand. 

Meer weten of eens komen kijken? U bent 

van harte welkom. Neem gerust contact 

met ons op. De koffie staat klaar!     


