
Iedereen is van harte welkom!

BEZOEK EN ONTDEK 
LANDGOED DE GROTE BEEK

WANDELINGEN  
Over het landgoed lopen verschillende wandelingen. Deze kun je lopen 
met behulp van de interactieve rondleiding, te vinden in de Hidden Tracks 
- Eindhoven City app. De gratis app kun je downloaden in de App store/
Google Play store. Je kunt kiezen uit de bijenwandeling, interactieve 
rondleiding en het PoëZiepad.   

RONDLEIDINGEN
Wil je het landgoed ontdekken aan de hand van een 
begeleide rondleiding? Deze worden met veel plezier 
voor groepen vanaf 5 personen verzorgd. Stuur een mail 
naar rondleidingen@ggze.nl voor de mogelijkheden. 

EVENEMENTEN
Jaarlijks worden meerdere evenementen op Landgoed  
De Grote Beek georganiseerd zoals Grote Beek Pop, de Beekloop 
en het Vanstreek Festival. Iedereen is van harte welkom bij deze  
evenementen. Houd de website in de gaten, www.ggze.nl/nieuws 

8. DE TUIN
De Tuin bestaat uit een moestuin, een bloementuin, 
een kleine kas en een grote Community Kas. Hier 
wordt samen met cliënten groenten, kruiden en 
bloemen gekweekt. Bij De Tuin krijg je de sfeer 
mee van alle seizoenen en wordt creatief 
omgegaan met wat de natuur ons biedt. Kom 
eens kijken of er iets lekkers te oogsten is en loop over het Breinpad. 
Dr. Poletlaan 69, www.ggze.nl/detuin, 
open ma – vr 9.00 – 16.00 uur, volg P12a.

9. BEWEGINGSTUIN
In de bewegingstuin kun je lekker in de buitenlucht aan je conditie werken. 
Er staan verschillende apparaten die gemakkelijk te gebruiken zijn. Volg P2. 
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10. BED AND BREAKFAST
Bed and Breakfast Landgoed De Grote Beek heeft 23 
moderne, comfortabel ingerichte kamers.  
Er zijn eenpersoonskamers, tweepersoonskamers, 
een familiekamer en zelfs een suite. Cliënten 
die bij deze B&B resocialiseren verzorgen het 
ontbijt, de schoonmaak van de kamers en 
het inchecken van de gasten.
Grote Beekstraat 18b, www.benb-grotebeek.nl, 
open dagelijks 7.00 – 19.00 uur, prijs eenpersoonskamer vanaf € 45,- , volg P4.

11. KAPEL
 
In de Kapel is iedereen welkom om te bidden, een kaarsje te branden, even stil te 
zijn, te mediteren of kerkdiensten en speciale vieringen bij te wonen.
Tijdens de themaworkshops van ‘zininn’ gaan we samen in gesprek over de zin en 
onzin van het leven. 
Grote Beekstraat 26, www.ggze.nl/centrumvoorbezinning, 
open ma – vr 11.00 – 12.00 uur, zo 10.30 uur, volg P10
Kijk voor tijden van vieringen e.d. op de site.



3. GRAND CAFÉ HET KETELHUIS
Bij Grand Café Het Ketelhuis staat lekker eten met een 
sociaal gezicht centraal. Deze lunchroom wordt mede door 
cliënten en vrijwilligers gerund. Iedereen is er welkom voor 
kopje koffie met iets lekkers of een heerlijke lunch.  
Dr. Poletlaan 45, www.ketelhuis-grotebeek.nl, 
open ma – vr 11.30 – 14.00 uur, volg P10.

4. BLOEM- EN KADOWINKEL
Op zoek naar een leuk, door cliënten gemaakt, cadeau-
tje of plantje? Dan ben je hier op de juiste plek. Je vindt 
er leuke spullen voor een kleine prijs. Op bestelling 
maken de cliënten en medewerkers mooie bloemstukjes 
en boeketten. 

Dr. Poletlaan 35, www.ggze.nl/plaza, 
open ma – do 9.00 – 16.00 uur, volg P2.

5. BELEVINGSCENTRUM
In Het Ketelhuis is een belevingscentrum ingericht 
waarin je aan de hand van simulaties, beelden en his-
torische foto’s kunt ervaren wat het is om een psychi- a-
trische aandoening te hebben. Ervaringsdeskundigen leiden je rond aan de hand 
van hun eigen verhaal. Wil je het belevingscentrum bezoeken stuur dan een 
mailtje naar GroeiRijk@ggze.nl voor een bezoek op afspraak.  
Dr. Poletlaan 45 , Volg P10.
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1. BOERDERIJ DE HAEN
Deze leuke, laagdrempelige kinderboer-
derij met een speeltuintje is zeker een hit 
bij kinderen. Je kunt er niet alleen kijken 
naar geitjes, ezels, pony’s, varkens en lama’s. 
Kindjes mogen er ook knuffelen met de konijn-
tjes. Ook staat er een bijenstal waar vele bijen hard aan het werk zijn om ons te 
voorzien van honing. Het is een gezellige plek voor iedereen die van dieren houdt. 
Dr. Poletlaan 21, www.ggze.nl/boerderij, 
open ma – vr 9.00 – 16.00 uur, volg P7.

2. CAFFEINE DEALERS
Geniet bij het koffiehuis van Caffeine Dealers van een heerlijke koffie met iets 
lekkers, kom langs voor een koffie to go of koop bonen voor thuis. Bij Caffeine 
Dealers werken cliënten hard aan hun herstel door het branden, verpakken en  
 zetten van koffie. De opgeleide baristas zetten met 

veel plezier een kopje koffie voor je!
Dr. Poletlaan 23, www.caffeinedealers.nl,

open di – vr 9.00 – 16.00 uur, volg P7.

6. BEGRAAFPLAATS
Op deze algemene begraafplaats vind je 
een indrukwekkend monument waarop 
alle namen van hen die hier begraven zijn 
staan geschreven.  
Voor de Joodse cliënten die in WOII hier zijn weg- 
gevoerd zijn persoonlijke herdenkingsstenen (Stolpersteine) in 
het pad naar de begraafplaats gelegd. 

7. JANNIE’S KLEDINGWINKEL
Jannie’s kledingwinkel is een dames- en herenboetiek met een uitgebreide en 
wisselende collectie tweedehands kleding, schoenen, tassen en sjaals. 
Ook vind je er boeken en speelgoed.  
Dr. Poletlaan 35, www.ggze.nl/plaza, 
open ma – vr 09.00 – 12.30, 
ma & do 13.00 – 16.00, di & 
wo 13.00 – 14.30 uur, volg P2.

 

PRAKTISCHE INFORMATIE
Landgoed De Grote Beek is een 118 hectare groot landgoed dat ligt in  
de groene long van Eindhoven. Sinds het jaar 1918 is op dit landgoed Geestelijke 
Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen (GGzE) gevestigd. We bieden al 100 
jaar de béste zorg aan mensen die kampen met psychische problemen. Elk jaar 
ondersteunen we meer dan 20.000 mensen, jong en oud, uit de regio Eindhoven 
en De Kempen en uit andere delen van het land. GGzE is ervan overtuigd dat 
mensen blijer en gelukkiger worden als ze meedoen aan de samenleving.

ADRESGEGEVENS
Dr. Poletlaan 40
5626 ND  Eindhoven 
(040) 2970707
info@ggze.nl 
www.ggze.nl 

BEREIKBAARHEID
Gratis parkeergelegenheid
Lijn 8 vanaf station Eindhoven, bushalte De Grote Beek

Bezoekadres: Dr. Poletlaan 40, 5626 ND  Eindhoven WWW.GGzE.NL
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