
        
 

Beste muzikanten, 

Dit jaar gaan we spannende avonturen beleven op een zeven daagse wereldreis. 

Omdat alleen maar alleen is gaan we samen op kamp met 3 orkesten! Het instaporkest 

Orbis uit Leopoldsburg, het jeugdorkest Yessydo uit Tessenderlo en het jeugdorkest 

KH@DEKES uit Wommelgem! 

 

We trekken naar het Moorshof in Eigenbilzen. En we verblijven daar van zondag 1 tot en 

met zaterdag 7 juli. Op zaterdag sluiten we het kamp af met een eindconcert waar iedereen 

welkom is om onze harde werk te komen beluisteren. Het eindconcert zal doorgaan in 

Tessenderlo. 

 

Dit jaar willen we graag de inschrijvingen afsluiten op 1 mei, je bent ingeschreven als je 

de som hebt overgeschreven en wanneer we van jullie de medische fiche hebben 

ontvangen (zie hieronder), jullie krijgen een kampboekje na inschrijving. 

Bekijk ook zeker de afspraken op voorhand zodat er nadien geen misverstanden zijn. 

 

 

Wij kijken er alvast naar uit om met jullie leuke avonturen te beleven, tot dan! 

Begeleiders: Thomas, Gillian, Cedric, Kayleigh, Laura, Ella, Raf, Ine, Yassin en Sofie 

Dirigenten: Tanguy, Sam, Geert en Kenneth 

Kampverantwoordelijken: Freddy en Hannah 

 

 

 

Belangrijke info: 

Datum:  zondag 1 juli tot en met zaterdag 7 juli 2018 

Plaats:  kamphuis Het Moorshof, Gellikerweg 4 bus 1, 3740 Eigenbilzen (Bilzen) 

Kostprijs:  € 150 

Rekeningnummer:   IBAN: BE50 1030 3478 8918      BIC: NICA BE BB       

Mededeling: Muziekkamp 2018 + jouw volledige naam 

Inschrijven doe je door het inschrijvingsformulier en de medische fiche in te vullen en af te geven aan Hannah De Pooter na 

een repetitie of via een mailtje aan instaporkestbornem@gmail.com. Jouw inschrijving is definitief van zodra we het bedrag 

op onze rekening hebben ontvangen. Van zodra je bent ingeschreven kan de inschrijving enkel nog geannuleerd worden in 

geval van ziekte of een sterfgeval in de familie. Nadat de inschrijvingen afgerond zijn krijgen jullie in juni een 

programmaboekje met daarin alle praktische informatie en details. 



        
 

Afspraken die we graag met de muzikanten en ouders maken 

 Iedereen neemt een volledige periode deel aan het kamp 

 Iedereen blijft tot na het concert in Tessenderlo 

 Er worden geen gsm’s, game-toestellen meegenomen, een weekje geen digitale 

media kan voor niemand kwaad  

 Enkel voor dringende gevallen kan je de kampverantwoordelijken (Freddy of 

Hannah) bereiken na 21u 

 Slapen: 

 de jongsten om 21u 

 vanaf geboortejaar 2006 om 22u  

 vanaf geboortejaar 2003 om 23u 

 Er is altijd koffie, thee, melk en water ter beschikking. Op sommige momenten kan 

er ook frisdrank gedronken worden. Dit is tegen betaling (inkoopprijs). Dit wordt op 

het einde va het kamp afgerekend, breng hiervoor liefst kleingeld mee. 

 Snoepen /koeken ... hoef je zelf niet mee te brengen, tenzij je de begeleiding wil 

trakteren.  

 Omdat we veel georganiseerd hebben vragen we aan iedereen om op de 

afgesproken tijdstippen te verzamelen. 

 Bijzonderheden over uw kind of vragen over de afspraken worden op voorhand 

gecommuniceerd, dit kan bij de verantwoordelijken van jullie organisatie. We gaan 

uiterst zorgzaam om met deze informatie. 

 Instaporkest Orbis – Wilma 

 Jeugdorkest KH@DEKES – Elke 

 Jeugdorkest YESSIDO – Freddy 

 Instaporkest Bornem – Hannah 

  



        
 

MEDISCHE FICHE 

Identiteit van de deelnemer 

Naam:         

Voornaam:                                               

Geboortedatum:                                                 

Adres:                                                                               

Tel:                                              

 

Contactpersoon bij noodsituatie 

Indien er zich tijdens het kamp een noodsituatie voordoet, tot wie dienen de kampverantwoordelijken 

zich te wenden?  

Naam:         

Voornaam:                                               

Adres:                                                                

Tel:                                              

 

Contactgegevens huisarts 

Naam arts:                                                         

Tel arts:                                        

 

Medische gegevens 

Bloedgroep (indien gekend):                                     

Werd uw kind gevaccineerd tegen tetanus (klem)? JA/NEEN  

Datum van de laatste inenting:                                  

Lijdt uw kind aan 

astma  JA/NEEN    suikerziekte  JA/NEEN  epilepsie  JA/NEEN 

hart aandoeningen  JA/NEEN  ADHD JA/NEEN   autisme JA/NEEN 

bedwateren JA/NEEN   slaapwandelen JA/NEEN  

Zo ja, welke specifieke aandachtspunten dienen wij in acht te nemen? 

                                                                                                                                                          

Zijn er andere zaken die u graag wil melden?  

                                                                                                                                                          

  



        
 

Voeding 

Volgt uw kind een speciaal dieet? JA/NEEN  

Zo ja, welk? Gelieve de verantwoordelijke hier over te informeren: 

                                                                                                                                                          

Is uw kind vegetariër? JA/NEEN  

Lijdt uw kind aan een allergie? JA/NEEN  

Zo ja,   voor welke stof(fen)?                                                                                                                

welke reacties veroorzaakt deze allergie?                                                                                              

                                                                                                                                                         

welke maatregelen/medicatie zijn hiervoor van toepassing?  

                                                                                                                                                         

 

Medicatie  

Indien nodig geef ik de toestemming om volgende medicatie toe te dienen, in geval van pijn, koorts, 

misselijkheid, ...: 

Junifen of Neurofen (pijnstillend/koortswerend):  JA/NEEN  

Dafalgan (pijnstillend/koortswerend):  JA/NEEN  

Aspirine (pijnstillend/koortswerend):  JA/NEEN  

Motilium (misselijkheid): JA/NEEN  

Hirudoid (inwendige bloeduitstorting) JA/NEEN  

Mobilat (spierpijn) JA/NEEN 

Flamigel (brandwonde) JA/NEEN  

Specifieke aandachtspunten bij het toedienen van de hierboven opgesomde 

medicatie:                                                                                                                                          

                                                                                                                                                          

 

Deelname aan activiteiten 

Aan welke activiteiten mag uw kind om medische reden niet 

deelnemen?                                                                                                                                        

 

Ik, ondergetekende, bevestig de juistheid en de volledigheid van de hierboven gegeven inlichtingen 

Ik , ondergetekende, ga ook akkoord met de gemaakte afspraken om mijn kind te laten deelnemen 

aan het kamp. 

Datum:                                                    

Naam vader/moeder/voogd:                                                                      

Handtekening: 


