
Voor wie?
Mensen die hier verblijven hebben een 

klinische verblijfsfunctie. Het gaat om 

kwetsbare mensen. Zij hebben naast een 

psychiatrische aandoening ook een licht 

verstandelijke beperking en een laag emo-

tioneel ontwikkelingsniveau. 

De woningen
Kraanmeer 1 bestaat uit dertien een-

persoonsappartementen met ieder een 

huis-slaapkamer, een keuken en een 

doucheruimte met wastafel en toilet. 

De appartementen hebben een standaardin-

richting, bewoners zijn vrij om het appar-

tement met eigen meubels en naar eigen 
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wens in te richten. In het pand zijn ook een 

aantal gemeenschappelijke ruimtes aanwezig 

zoals twee huiskamers en een ruime keuken. 

Daarnaast is er een balkon en op de begane 

grond een terras om heerlijk buiten te zitten.

Ligging 
De woningen bevinden zich op de eerste 

verdieping van een voormalig klooster. 

De voordeur van Kraanmeer ligt aan een 

openbare weg en de achterdeur geeft 

toegang tot het terrein van Levendig 

Landgoed Huize Padua. Ook de gezellige dor-

pen Handel, Boekel en Gemert bevinden zich 

op korte afstand van de woonomgeving. 

Welkom op Kraanmeer 1, een verblijfsafdeling op de eerste verdieping van een voormalig 

klooster op het mooie Levendig Landgoed Huize Padua in Boekel. Op Kraanmeer 1 zijn we 

er voor volwassenen met een psychische aandoening in combinatie met een licht verstan-

delijke beperking die 24-uur langdurige zorg, behandeling en begeleiding nodig hebben. 

Kraanmeer 1 is een samenwerkingsverband tussen GGZ Oost Brabant en zorgaanbieder 

ORO en onderdeel van het Hoogspecialistische Centrum voor LVB-P. 



Meer weten? 

www.ggzoostbrabant.nl

Kluisstraat 2

5427 EM Boekel

088 – 846 00 53

Begeleiding
Binnen Kraanmeer 1 werken we in een pret-

tige en veilige omgeving aan herstel, zodat 

we mensen kunnen ondersteunen bij een 

betere aansluiting op de maatschappij.

Een deskundig team van verpleegkundigen 

en woonbegeleiders neemt de dagelijkse 

individuele begeleiding op zich. We gaan 

hierbij uit van wat mensen zelf kunnen. 

De bewoners krijgen een coördinator uit 

het begeleidingsteam om de eigen wensen 

en behoeften te bespreken. Het kan 

bijvoorbeeld gaan om hulp bij het zoeken 

naar daginvulling, de algemene dagelijkse 

verzorging of contact met familie onder-

houden. Afspraken worden opgenomen in 

een persoonlijk herstelondersteuningsplan 

(HOP). Voor ondersteuning in het huishoud-

en kunnen bewoners een beroep doen op 

een zorgassistente. 

Overdag en in de avond, van 7.00 uur tot 

22.00 uur, is er begeleiding aanwezig. Hier-

na wordt het inluistersysteem ingeschakeld. 

Dit systeem staat in contact met een mo-

biele nachtdienst op het terrein van Huize 

Padua. Bij nood kan de nachtdienst ook 

worden gebeld. 

Verder zijn er op het landgoed aanwezig: 

een huisarts, somatische poli, een tan-

darts, een psychiater, een psycholoog, een 

gedragsdeskundige, een fysiotherapeut, een 

logopediste, een diëtiste en een maatschap-

pelijk werkster.

Meer weten of eens komen kijken? U bent 

van harte welkom. Neem gerust contact 

met ons op. De koffie staat klaar!    


