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HEUSDEN – Gratis vlinders 
in de klas voor onderwijs-
instellingen in de regio, alle 
scholen, BSO’s en kinder-
dagverblijven in Den Bosch, 
Vught, Heusden en omgeving 
kunnen kosteloos een pakket 
eitjes, rupsen en poppen bij 
De Vlinderstichting bestel-
len. Vlinderverzorgers Pepijn 
en Dirck, beide vier jaar, van 
BSO Partou in Vught, weten 
precies hoe het in zijn werk 
gaat. “Vlinders van het kool-
witje mogen alleen kool eten. 

Rupsen eten heel veel, en ze 
poepen ook veel. Als de rup-
sen genoeg gegeten hebben, 
kruipen ze in hun pop. En dan 
moet je wel even geduld heb-
ben, want het duurt ongeveer 
twee weken voordat ze uitko-
men. Er zijn al vijf vlinders 
geboren, die zijn natuurlijk 
buiten vrij gelaten. Eén vlin-
der wilde zelfs niet wegvlie-
gen, die bleef op de hand van 
de juf zitten.” Zie ook www.
vlinderindeklas.nl. 
Foto part.coll.
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Vorige week publiceerde de 
Scherper het artikel ‘Zelf-
standig wonen met steun in 
de rug.’ Beschermd wonen 
is sinds 1 januari de ver-
antwoordelijkheid van de 
gemeenten. Jos van Oyen, 
directeur van de koepelstich-
ting Chapeau Woonkringen, 
voorzitter Theo Nelissen en 
secretaris Kanne Wiltink-
Vughts van Chapeau Woon-
kring Heusden vertellen in dit 
artikel wat die verandering 
inhoudt. Lees het volledige 
artikel via www.scherper.nl.

Hoe creëer je een mogelijke 
en veilige woonvoorziening 
voor kwetsbare mensen? Dat 
kunnen mensen zijn die door 
een psychische stoornis ge-
voelig zijn voor psychosen. 
Ook personen die een stoor-
nis hebben in het autistisch 
centrum (ASS). Voor deze 
groep is het moeilijk om zelf-
standig te wonen. Een Cha-
peau Woonkring kan mensen 
helpen hun leven zo zelf-
standig mogelijk te leiden. 
Wat als je als ouder niet, of 
niet meer, voor je kind kunt 
zorgen en een instelling geen 
optie is? Op de informatie-
avond, bedoeld voor betrok-

kenen en hun verwanten, 
krijgt u informatie over wat 
een en ander inhoudt.

Aan het woord zullen zijn:
• directeur Chapeau 

Woonkringen Jos van 
Oyen over het model

• wethouder Margot 
Mulder over de rol van 
de gemeente

• een medewerker van 
w o n i n g c o r p o r a t i e 
Woonveste

• een medewerker van 
het FACT-team (Flexi-
ble Assertive Commu-
nity Treatment). Een 
FACT-team zorgt voor 

behandeling, begelei-
ding en ondersteuning.

• informatieve reportage 
over beschermd wonen 
in Uden

Na afl oop is er gelegenheid 
om vragen te stellen.

De bijeenkomst start om 
20.00 uur en zal naar ver-
wachting eindigen rond 
22.00 uur. Locatie: Calei-
doscoop, Jan Steenstraat 2 
te Vlijmen (Vliedberg). Alle 
belangstellenden zijn van 
harte welkom. Voor meer in-
formatie zie: www.chapeau-
woonkringen.nl.

VLIJMEN - Dinsdag 19 mei is er in de Caleidoscoop in Vlijmen een informatieavond over 
een nieuwe vorm van beschermd wonen voor mensen met een psychische aandoening.

Zelfstandig wonen met ruggensteun
Informatieavond over nieuwe vorm van begeleid wonen

Vlinders in de klas
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 Vrijwilligerssteunpunt Heusden 
 
tel  073 303 02 80 | 06 19 99 71 44 
mail  vrijwilligerssteunpuntheusden@contourdetwern.nl 
internet  www.vrijwilligerssteunpunt.nl 

Ben jij geïnteresseerd in de geschie-
denis, kunst en cultuur van Heusden 
e.o? Dan hebben wij iets voor je! 
Gastheer/gastvrouw Vestingmuseum 
Heusden en receptie werkzaamheden, 
zoals toegangskaarten verkopen, toezicht 
houden, de weg wijzen en eventueel vra-
gen beantwoorden. 
  
Werktijden: 
Van april t/m september: 
Vrijdag | zaterdag van 13.00–17.00 uur 
en/of zondag van 11.00–17.00 uur. 
 
Van oktober t/m maart: 
Zaterdag van 13.00–17.00 uur en/of 
zondag van 11.00–17.00 uur. 

Chapeau Woonkring Uden: een eigen ‘voordeur’ en wonen in een plezierige en veilige omgeving


