
De lol van geld sprokkelen 
 
Elke jaar is het weer spannend of 

buurthuiskamer ’t Meijerke een gemeentelijke 

bijdrage krijgt. Heel stiekem vindt 

vrijwilligster Jetty Lobregt dat best plezierig. 

“De lol van het geld sprokkelen is dat het tot 

onverwachte deals leidt.” 

 
Jetty leidt een huiskamerproject in het hoekpand 
van het wooncomplex voor senioren. Dit zit 
ingeklemd tussen de Zuid-Willemsvaart en de Aa. 
Wat begon met een wekelijkse koffieochtend voor 
senioren, groeide langzaam uit tot een 
buurthuiskamer.                 Gerrie Huijsmans, Liesbeth van Gemert, Jetty Lobregt                      

                                                                                                      breien kleine mutsjes, te gebruiken als speld of voor op een fles 

 

Inmiddels is die huiskamer drie dagdelen per week open. Het aantal activiteiten, inclusief ‘reisjes in de 

eigen stad’ en speciale activiteiten rond de feestdagen, groeit. Net als de belangstelling. Bezoekers 

die stoppen, doen dat altijd omdat ze te ziek en gebrekkig zijn voor de gang naar ’t Meijerke. Of ze 

overlijden. 

 

We blijven zuinig 

Het initiatief kreeg als eerste organisatie in de binnenstad een bijdrage uit de nieuwe subsidieregeling 

Wijk- en Dorpsbudget. Een voor Jetty relatief forse bijdrage. “Maar we blijven zuinig”, zegt ze. “Het is 

ook leuk om met ruilhandel dingen te regelen. Dan breien we voor een taxibedrijf een mooie shawl en 

krijgen er een gratis ritje naar een tuincentrum voor terug. Ook kloppen er wel eens buurtbewoners 

aan met lappen stof. Of we daar iets mee kunnen, is dan de vraag. Maar natuurlijk.” En dan is er nog 

de gewaardeerde steun van woningcorporatie Zayaz.  

 

Alle aandacht in de media ten spijt, worden hoogbejaarde mensen volgens Jetty nogal aan het lot 

overgelaten. Ze merkt het aan de vele vragen die ze van hen krijgt. En dan is er nog de eenzaamheid. 

“Wat zo fijn is: mensen die hier vaker komen, bekommeren zich steeds meer om elkaar. Kijk, dat zijn 

goede ontwikkelingen.”  

 

Zin om net als Jetty vrijwilligerswerk te doen in ’t Meijerke? Meld je aan: jetlobregt@home.nl, 06 113 

180 26. 

 

 

 

Het Wijk- en Dorpsbudget 

 

Een nieuwe subsidieregeling voor en door bewoners 

Hebt u een goed idee voor uw omgeving? Een idee dat uw wijk/dorp leuker, veiliger of mooier maakt? 

U kunt subsidie krijgen uit de regeling Wijk- en Dorpsbudget. Deze is er voor bewoners die in hun 

buurt aan de slag willen. Alle informatie staat op www.s-hertogenbosch.nl/wdbudget. Daar kunt u ook 

een digitale aanvraag indienen. 

 

Ter inspiratie brengen we hier mooie buurtinitiatieven in beeld. 
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