
Stichting Titurel biedt waardevolle 

langdurige zorg. We doen dat omdat we 

vinden dat ieder mens mogelijkheden in 

zich heeft en het verdient om het beste 

uit zijn leven te halen. We helpen onze 

bewoners hierbij en dragen bij aan hun 

ontwikkeling. Samen kijken we hoe zij 

gelukkig kunnen worden. Hoe we hen de 

beste kansen geven op een goed leven 

als volwaardige mensen. Mensen die 

gezien worden, mensen die hun talenten 

benutten en onderdeel zijn van een 

groter geheel. Door het bieden van zulke 

waardevolle en zinvolle zorg groeien we 

zelf ook.

Waardevolle Zorg

Bijzondere mensen
We bieden onze zorg aan mensen met een ontwikkelingsvraag: 

een stoornis in het autistisch spectrum, een verstandelijke 

beperking of psychische problemen.

Deze mensen wonen bij ons, meer individueel in een eigen 

studio met alle faciliteiten of in een woongroep waar meer 

gezamenlijkheid is.

Je woont hier in de sfeer waar je je goed voelt.

Vanaf 2019 bouwen we, naast de locatie in Hoogerheide, op 

het landgoed Bieduinen twee nieuwe woongebouwen.

Een vlakbij het landhuis en een meer in de beschutting van het 

bos. In 2020 betrekken ze dan deze prachtige woonlocaties in 

een natuurlijke omgeving.



nieuwbouw ‘de Cluse’

nieuwbouw ‘Bieduinenhof’

Zorgen voor elkaar
We doen veel dingen samen, in de woningen

en met alle bewoners. De een zet koffie of kookt 

graag, de ander zorgt liever voor de dieren.

Een derde helpt een groepsgenoot met 

klokkijken. Wie dat leuk vindt, werkt in de tuin of 

in het bos. Iedereen draagt naar eigen kunnen 

een steentje bij aan onze gemeenschap.

Dat is typisch Titurel.

Wanneer de overgang van thuis naar wonen bij 

Titurel beter geleidelijk kan verlopen, bieden we 

– tijdelijk – logeerzorg. Titurel
Landgoed Bieduinen

Putseweg 44
4645 RK  Putte

+31 164 602 071
www.titurel.nl

Zorgvuldig vakwerk
Onze medewerkers gaan open met de bewoners om. Ze zoeken 

steeds naar aanknopingspunten voor verdere ontwikkeling en 

durven de gebaande paden te verlaten. Goed kijken wat onze 

bewoners nodig hebben, is belangrijker dan een star protocol.  

Zorg is immers geen tredmolen, maar zorgvuldig vakwerk.  

Vallen mag, want dan kun je weer opstaan en verder komen.

We laten onze bewoners nooit alleen met problemen die ze tegen 

komen. Zelfs als we hun problemen niet kunnen oplossen, blijven 

we bij ze en bieden ze een helpende hand die zorg en aandacht 

schenkt.

Natuurlijke omgeving
Titurel geeft structuur en flexibiliteit, vrijheid en geborgenheid.

Het landhuis is een veilige basis in een schitterende bosrijke 

omgeving. Een harmonieuze leefomgeving waar we aansluiten 

op het ritme van de dag en van de seizoenen. De dieren, 

de mattenvlechterij, het keramiekatelier, textielatelier of de 

houtwerkplaats bieden iedere dag afwisseling en uitdaging.

We vieren samen de jaarfeesten, kiezen voor gezonde voeding en 

leggen verbinding met het culturele leven. Titurel lijkt misschien  

een ‘eiland in het bos’ maar dan wel een eiland met veel bruggen 

naar de Woensdrechtse en West-Brabantse gemeenschap.

Aanmelden
Wil je ook bij ons komen wonen of werken?  

Bel dan voor een afspraak om een keer te komen kijken. 

We vertellen dan en laten zien wat Titurel nog meer voor 

je kan betekenen.

Ook als je niet bij Titurel woont, kun je deelnemen aan 

het werken en de dagbesteding.

Heb je vragen over de financiering of als je meer wilt 

weten? Neem contact met ons op.


