
Als je er aan toe bent om zelfstandig te 

wonen met begeleiding en heb je een WMO of 

PGB indicatie? Dan hebben we voor jou in het 

centrum van Velden dé perfecte woonlocatie: 

een mooie studio in het voormalig Rabobank 

gebouw. Je kunt huursubsidie aanvragen als 

dat nodig is.

Iedere studio heeft een eigen woonkamer, 

keukentje met kookplaatje, eigen douche, 

toilet en slaapkamer. De studio’s zijn volledig 

gestoffeerd. Om je was te doen is er een 

wasmachine en droger voor alle bewoners 

beschikbaar. De oppervlakte ligt tussen de 

40 en 50 M². Je kunt samen met andere 

bewoners samen koken onder begeleiding in 

de gemeenschappelijke ruimte. Er is verder er 

een tuin voor allemaal. Als je daar zin in hebt 

kun je samen met andere bewoners activiteiten

ondernemen. Maar je kunt ook gewoon gezellig 

in je eigen studio blijven.

Velden is een Maasdorp binnen de gemeente

Venlo en ligt 5 kilometer ten noorden van 

Venlo. Velden heeft ongeveer 5.500 inwoners 

en ligt te midden van het groen. Er zijn veel

 verenigingen en er is een goede busverbinding 

met Venlo.

In het dorp zijn te vinden

• Supermarkt Jan Linders 

• Het Kruidvat 

• Een apotheek 

• De Hubo

• Een huisartsenpraktijk

Wij verhuren studio’s in een overzichtelijke setting van een
kleinschalig dorp, het ideale uitgangspunt om weer grip te 
krijgen op je eigen leven.  

Nieuwsgierig geworden neem dan contact ons 06-51861425, 
of stuur een email naar info@twende.nu

Wonen in
Velden

Op weg 
naar je 

eigen plek!

Twende.nu
Woonlocatie Velden

Kloosterstraat 3

5941 ES Velden

www.twende.nu



Wie zijn wij?
Binnen Twende kun je ervaring opdoen met 

praktische dingen rond het dagelijks leven en 

wonen. Wij helpen je in het krijgen van een  

zinvol leven. Daar hoort in onze visie wonen,  

leren en werken bij. 

Vaak zit je nog in een herstelproces. Een eigen 

plek om te wonen met praktische begeleiding 

kan je daarbij helpen. Het verleent je identiteit, 

geeft je waardering en uiteindelijk geloof je  

eigen kunnen. Het brengt je ook in contact met 

anderen binnen de voorziening en daarbuiten.

Voor wie zijn wij?
Het bevorderen van jou zelfstandigheid staat 

voorop. Jij als bewoner en deelnemer aan onze 

programma’s hebt er baat bij om (weer) een 

zelfstandig dak boven je hoofd te hebben 

en het gevoel te hebben ergens aan bij te  

dragen en bij te horen. Je bent gemotiveerd. 

Daarnaast gaan we ook werken aan een  

zinvolle dag invulling.

Je hebt een indicatie van de gemeente voor 

beschermd wonen of ambulante begeleiding 

(ook al betaal jezelf de huur). Als je géén  

indicatie hebt neem dan toch contact met ons 

op. We helpen je dan daarbij.

www.twende.nu


