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Titurel en Bieduinen
verbinden zorg,
cultuur en natuur
op een bijzondere
manier.

Bijzonder Bieduinen, Typisch Titurel. 

Titurel bouwt aan betere zorg. Er komen nieuwe 

groeps-woningen en werkplaatsen, maar het meest 

in het oog springt de renovatie van het landhuis. 

Dat is een megaklus waar we alle hulp bij kunnen 

gebruiken: financieel, materialen, diensten en 

handjes. Alle bijdragen dragen bij aan Bieduinen en 

aan de bijzondere mensen van Titurel.

Help ons bijzondere zorg te geven aan bijzondere 

mensen op een bijzondere plaats.
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Afb. 101  De tuinkamer, rond 1910-1920   

  

 

Afb. 105  De westgevel met de 

nieuwe topgevel en jugendstil 

onderbouw. 

Afb. 106  Foto uit circa  1930-1950.   

  
  

  
  

  

 
Afb. 107  Plan uit 1962 voor de bouw van een nieuw volume ten oosten van het hoofdhuis. 

Op deze tekening is het bestaande gebouw ongewijzigd afgebeeld.  

De tuinkamer, rond 1910-1920

Bieduinenhof, rond 1910-1920

Bijzondere zorg
Stichting Titurel, dat is bijzondere zorg voor bijzondere mensen. Vanuit een 

duidelijke overtuiging bieden we sinds 1993 waardegestuurde langdurige zorg 

en dagbesteding aan mensen met autisme, psychische problematiek en/of een 

verstandelijke beperking. Titurel helpt haar bewoners en draagt bij aan hun 

ontwikkeling. Zo geeft ze hen de beste kansen op een goed leven als volwaardige 

mensen. De bewoners van Titurel zijn mensen die gezien worden, mensen die hun 

talenten benutten en onderdeel zijn van een groter geheel. Op Titurel en daarbuiten.

Landgoed
Titurel is gevestigd op Landgoed Bieduinen in Putte, gemeente Woensdrecht. 

Buiten de bebouwde kom, maar in het hart van het dorp. Beschut maar niet 

geïsoleerd. Een bijzondere plaats die een lange geschiedenis kent van zorg en zorgen.

Bieduinen is het juweel van het grenspark De Zoom – Kalmthoutse Heide. Het ligt 

op de Brabantse Wal en kent bossen en duinen. Het is een fijne werkplek voor 

bewoners, medewerkers en vrijwilligers. Er is altijd iets te doen: het onderhoud van 

het bos, werken in de tuin of het verzorgen van de dieren.

De monumentale villa Bieduinen is het kloppend hart van het landgoed.  

Het monument en de natuur bieden een enorme plus aan de zorg van Titurel.

Bijzonder Bieduinen
Titurel ontwikkelt op deze bijzondere plek een innovatief project: Bijzonder 

Bieduinen. Dit project combineert en verbindt zorg, cultuurhistorie, duurzaamheid, 

het sociaal domein, natuur, recreatie en de omgeving.

In de eerste fase van het project bouwden we een werkplaats voor houtbewerking  

en de keramiekwerkplaats.

In fase 2 bouwen we twee huizen voor 16 bewoners die – afhankelijk hun zorgvraag – 

meer op zichzelf of in een groep kunnen wonen. We leggen rond het monument een 

parktuin aan.

En we restaureren de 135 jaar oude villa Bieduinen. Aanbouwsels rond de villa 

verdwijnen en we laten de oude luister weer schitteren. Met respect voor het 

verleden en ingegeven door goed rentmeesterschap maken we Bieduinen klaar 

voor de volgende 135 jaar.

In de villa vinden straks de andere werkgebieden een plek. Op de begane grond 

komt een theeschenkerij. We sluiten onze paden aan op wandel- en fietspaden die 

verder de streek in voeren. Op die manier wordt het landgoed nog toegankelijker 

voor mensen uit het dorp, wandelaars en fietsers.

Waar Bieduinen jarenlang besloten was, opent het zich nu naar buiten. Zo verbinden 

we afkomst en toekomst en laten we zien dat Bieduinen, Titurel en onze bewoners 

een waardevol onderdeel zijn van onze maatschappij.

Samen bijdragen
Bijzonder Bieduinen is een groot project waar we samen onze schouders onder 

zetten en dat forse investeringen vraagt. Niet alleen door de omvang, maar 

ook omdat we bouwen in het bos. Dat vraagt extra voorzieningen wat dus extra 

kosten betekent. De woonhuizen financieren we uit het reguliere zorgbudget voor 

huisvesting.

De renovatie van villa Bieduinen is belangrijk en noodzakelijk, maar de kosten 

overstijgen de normale huisvestingslasten. Ondanks de grote toegevoegde waarde 

van de renovatie – ook voor de zorg – besteden we zorggeld liever aan de zorg. 

Door een uitgekiende bedrijfsvoering kan Titurel zelf een belangrijk deel van de 

renovatie financieren. Daarnaast zetten we in op fondsenwerving.

We kregen al mooie bedragen toegezegd, maar hebben nog € 750.000 nodig. 

We vragen subsidies aan en bieden bedrijven de mogelijk om te sponsoren. 

Maatschappelijke organisaties, verenigingen en bedrijven kunnen op veel manieren 

bijdragen. Natuurlijk zijn we ook altijd blij met grote en kleine particuliere initiatieven 

en sponsoracties. 

Zo kunnen we samen bijdragen aan Bijzonder Bieduinen.

Stichting Vrienden van Titurel verzorgt de fondsenwerving. Giften zijn fiscaal 

aantrekkelijk omdat en Titurel en de Vrienden van Titurel de ANBI-status hebben.

We gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden die er zijn.

Samen is meer
Elke bijdrage aan Bijzonder Bieduinen in welke vorm dan ook is meer dan geld en 

stenen. Het is een bijdrage aan de zorg voor bijzondere mensen. Het is een bijdrage 

aan een bijzondere historische plek. Het biedt mogelijkheden tot ontmoeting 

en verbinding. De wereld van de bewoners van Titurel wordt groter terwijl de 

beschutting van het bos blijft. Vanuit hun eigen thuis, meewerkend in hun eigen zaak 

leggen ze contacten en laten ze anderen meegenieten van hun trots: een kop thee, 

ambachtelijke producten, een praatje over het landgoed.

Landgoed Bieduinen is een belangrijke poort naar het grenzeloos mooie grenspark  

De Zoom – Kalmthoutse Heide, een trekpleister voor de ruime omgeving.

De theeschenkerij wordt een ontmoetingsplaats in een oase van rust en groen, een 

warm welkom, een rustpunt om even bij te komen op weg naar verder.  

De kapel is een plek van overdenking en bezinning. En organisaties en bedrijven 

vinden op Bieduinen een schitterende locatie voor activiteiten die passen bij 

Bieduinen, Titurel en onze bewoners.

Wil je op wat voor manier dan ook bijdragen aan villa Bieduinen en Titurel?

Neem dan contact op met onze directeur Katrien Muylaert. We gaan graag in 

gesprek over de mogelijkheden die er zijn. Help ons bijzondere zorg te geven  

aan bijzondere mensen op een bijzondere plaats. 

Samen maken we Bieduinen bijzonder!

Titurel - Landgoed Bieduinen
Putseweg 44, 4645 RK Putte +31 164 602 071 www.titurel.nl
Stichting Vrienden van Titurel NL59 INGB 0007 6682 63


