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Stichting “De Hobbel” 

Taxandriaplein 60 

5212 TZ  ’s-Hertogenbosch 

Telefoon:  073-6126643 of 06-46971573 (tijdens openingstijden) 

IBAN nr:  NL19INGB0007699053  

Website: www.dehobbel.nl 

Email:  info@dehobbel.nl  

 

UW KIND WIL LID WORDEN VAN DE HOBBEL ? 
 

Dat kan als u: 

1. Met de algemene hobbelregels akkoord gaat. 

2. Samen met uw kind naar De Hobbel komt om hem/haar in te schrijven. 

3. Het ingevulde inschrijfformulier en een recente pasfoto van uw kind 

meeneemt. 

4. Je kind in de wijk woont met postcode 5212 
 

Algemene hobbelregels: 

1. Uw kind kan alleen met een hobbelpasje speelgoed lenen. 

2. Uw kind mag met het speelgoed op het Taxandriaplein spelen (dus het 

speelgoed mag niet mee naar huis genomen worden). 

3. Wanneer uw kind zich niet netjes gedraagt, kan zijn hem/haar pasje 

(tijdelijk) ingenomen worden. 

4. Voor spelmateriaal dat uw kind kwijt raakt of opzettelijk kapot maakt, 

wordt u als ouder/verzorger aansprakelijk gesteld. 

5. De Hobbel is voor alle kinderen. 
 

De speluitleen van de Hobbel is geopend op: 
(de tijden veranderen met het verzetten van de klok) 

Wintertijd       Zomertijd    

Maandag gesloten    gesloten 

Dinsdag 12.00-17.00 uur   14.00-19.00 uur 

Woensdag 12.00-17.00 uur   12.00-19.00 uur 

Donderdag 12.00-17.00 uur   14.00-19.00 uur 

Vrijdag 12.00-17.00 uur   12.00-19.00 uur 

Zaterdag 12.00-17.00 uur   13.00-17.00 uur 

Zondag gesloten    gesloten 
   

 

http://www.dehobbel.nl/
mailto:info@dehobbel.nl


 2 

Reglement: 

Een aantal afspraken waar je goed op moet letten als je lid wordt van De Hobbel: 

 

 Wees vriendelijk voor alle kinderen op het plein. 

 Luister goed naar de beheerder/vrijwilligers. 

 Bij het uitlenen wacht je rustig op je beurt. 

 Wees zuinig op het speelgoed. 

 Zorg dat het plein netjes blijft. 

 Als je leuke ideeën hebt kun je dit doorgeven aan de kinderraad.  

 Wees zuinig op het pasje, indien je je pasje kwijt bent of als het kapot 

is, kost je dat € 1,- plus een pasfoto. 

 Als je foto en/of je adres verouderd is, moet je een nieuw pasje laten 

maken. De kosten zijn € 1,-  plus een pasfoto. 

 Geen spullen meenemen of stuk maken. 

 Geen ruzie maken; kom het uitpraten. 

 Niet pesten, vloeken of discrimineren. 

 Niet duwen, slaan, spugen of schoppen. 

 Respect voor de beheerder/vrijwilligers.  

 Niet bij/voor de deur blijven hangen. 

 Niet door blijven zeuren. 

 Niet stelen. 

 Afval in de afvalbakken doen. 

 Geen kinderen in De Hobbel. 

 Alleen in Noodgevallen mag je gebruik maken van de hobbeltelefoon. 

 Geen speelgoed zonder pasje. 

 Geen speelgoed van elkaar afpakken. 

 Met het speelgoed niet van het plein af gaan. 

 Bij het lenen van skeeler, moet je je schoenen afgeven. 

 Je moet minimaal een kwartier spelen met hetgeen je leent. 

 Bij regen wordt er geen speelgoed uitgeleend. 

 

Als je je aan de bovenstaande regels houdt, kun je taxen (muntjes) verdienen, 

waarmee je het duurdere speelgoed kunt lenen. Als je je niet aan deze regels 

houdt, kun je in de strafbak komen. Dat wilt zeggen dat je pasje in beslag 

genomen wordt door de beheerder. Bij ernstige overtredingen wordt er contact 

opgenomen met de politie. 

Spelen bij De Hobbel gebeurt op eigen risico. 

Het is een hele waslijst met regeltjes, die ervoor moeten zorgen dat alle 

kinderen met veel plezier op het plein kunnen spelen. Wees welkom op ons plein 

en veel plezier. Houdoe  
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Datum:……………… 

 

 

 

INSCHRIJFFORMULIER VAN DE HOBBEL 

 

Ja, mijn kind mag lid worden van De Hobbel: 

 

Naam ouders :………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres   :………………………………………………………………………………………………………………. 

Postcode  :………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefoon nr.  :………………………………………………………………………………………………………………. 

Email adres  :………………………………………………………………………………………………………………. 

 

De gegevens van mijn kind zijn: 

 

Naam   :………………………………………………..…………………………………………………………… 

Adres   :………………………………………………………………………………………………………………. 

Postcode  :……………………………………………………………………………………………………………… 

Telefoon nr.  :………………………………………………………………………………………………………………. 

Geb. datum  :………………………………………………………………………………………………………………. 

 

School  :………………………………………………………………………………………………………………. 

Groep   :………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Huisarts  :………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres   :………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefoon nr.  :………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Bijzonderheden: 

(ruimte om gegevens te vermelden als allergieën, ziektes, medicijngebruik, etc.) 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Handtekening ouder/verzorger 

 

…………………………………………………………………………….. 
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Stichting ‘De Hobbel’ 

staat voor veel speelplezier op het Taxandriaplein! 

Alle kinderen uit de wijk  en leerlingen van ‘De Kameleon’ van 2 tot en met 12 jaar 

kunnen gratis gebruik maken van de speluitleen. Zelfs kleinkinderen van opa en/of 

oma uit de wijk zijn gratis welkom bij ons! 

Het Taxandriaplein is, met zijn speluitleen, sportveldjes, schommels,  

klim- en klauter-toestellen en grote zandbak, misschien wel het gezelligste 

kinderplein van ’s-Hertogenbosch. 

Daarnaast organiseren Laurenzo  en vrijwilligers van ‘De Hobbel’ ook andere (gratis) 

activiteiten op het plein of in ‘De Stijl’. 

Omdat we geen structerele gemeentelijke subsidie krijgen, doen we een beroep  op 

u, zodat we speelgoed dat kapot is, kunnen herstellen of vervangen. Ook proberen we 

ieder jaar om aantrekkelijk nieuw speelgoed aan te schaffen. 

Wilt u een steentje bijdragen? Dan kan dat op verschillende manieren. 

-    Door een bedrag over te maken naar het bankrekeningnummer van    

     “De Hobbel’  NL19INGB0007699053 o.v.v. machtiging 

 -   Door uw bijdrage af te geven bij stichting De Hobbel. 

 -   Het ingevulde machtigingsformulier af te geven bij stichting De Hobbel 

-------------------------------------------------------------- 

Machtigingsformulier  

Formulier voor een eenmalige machtiging aan ‘Stichting De Hobbel’ om het ingevulde 

en ondertekende bedrag van uw bankrekening af te schrijven. 

Het bedrag wordt binnen enkele weken van uw rekening afgeschreven. 
 

Hierbij machtig ik ‘Stichting De Hobbel’ om eenmalig het onderstaande geldbedrag 

van mijn bankrekening af te schrijven. 
 

Donatie: € ……………………… 
 

Bedrag uitgeschreven: …………………………………………………………. 
 

Naam:…………………………………………………………………………………….. 
 

Adres:…………………………………………………………………………………….. 
 

Postcode:………………………… 
 

IBAN rekeningnummer: ………………………………………………………… 
 

Datum: …………………………… 
 

Handtekening: 

 


