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Woordje van de leiding 

 
Hallo allemaal, 
 
Het chirojaar is al 2 maanden volop bezig en de leiding doet er alles 
aan om de leden elke zondag een leuke zondag te geven. Daarom 
is de beste manier om terug te blikken op de vorige zondagen 
natuurlijk met een kersvers verklikkertje. Uiteraard is de leiding 
niet alleen op zondag bezig met de chiro maar zoals elk jaar 
hebben we weer een heleboel activiteiten gepland; Aspibal, 
Christus Koning, enzovoort… om er maar een paar te noemen. Het 
zijn nu ook dit weekend spaghettidagen en zoals jullie 
waarschijnlijk al weten wordt dat ook door ons wordt 
georganiseerd. Bent u nog smachtend en vol verlangen aan het 
wachten op onze heerlijke, onweerstaanbare spaghetti of koude 
schotel? In dit boekje staan de sappigste weetjes en roddels, 
interessantste artikels en de beste humor ooit neergeschreven 
speciaal voor u! Dan is het nu tijd voor u veel leesplezier te wensen 
en bon appétit! 
 
P.S.: Na de overheerlijke maaltijd kan je komen genieten in onze 
jenevertent, ambiance verzekerd!  
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Humor 
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Adressen leiding 
 

 
 

Sloebers  

Joppe Nicolaï 
De Knod 10 

2980 Zoersel 
0476/79.79.16 

joppe.nicolai@hotmail.com 

Niels Vandeweyer 
Bethaniëlei 3B 
2970 Schilde 

0473/91.83.31 
witte.vandeweyer@gmail.com 

  
 

Speelclub 
 

 

Sam De Peuter 
Oase 26 

2980 Zoersel 
0468/14.57.17 

sam-de-peuter@hotmail.com 

Biko De Wolf 
Valerialaan 6  
2980 Zoersel 

0499/70.49.69 
biko.de.wolf@hotmail.com 

  
Rakkers 

 

 

Yente Keysers 
Otterdreef 1 
2980 Zoersel 

0478/21.03.23 
yente.keysers@gmail.com 

Girben Storms 
Emiel Vermeulenstraat 27 

2980 Zoersel 
0470/51.93.11 

girbenstroms15@hotmail.com 

 
Toppers 

 
Benjamin Garitte 

Ruiterslaan 24 
2980 Zoersel 

0470/50.93.53 
Garitte_ben@outlook.com 

Thomas Van Der Mast 
Raymond Delbekestraat 27 

2980 Zoersel 
0470/60.72.91 

thomasvdm1998@gmail.com 
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Kerels 

 

Pieter Theuns 
Rode Kruislaan 38 
2390 Westmalle 
0475/76.90.13 

 Pieter.theuns1997@gmail.com 

Maarten Vissers 
Distellaan 15 
2980 Zoersel 

0494/17.17.49 
maarten.rafc@hotmail.com 

 
 

Aspiranten 
 

Jonathan Van Alphen 
Amazonelaan 33 

2980 Zoersel 
0468/33.19.96 

jonathan.vanalphen@hotmail.com 

Anthony Beyltiens 
Azalealaan 13 
2980 Zoersel 

0491/64.12.56 
anthonybeyltiens1997@gmail.com 

 
Groepsleiding 

 
Joppe Nicolaï (sloebers) 

Benjamin Garitte (toppers) 
Pieter Theuns (kerels) 

 

 
Volwassen Begeleider 

 
Wouter Peeters 
Verbertstraat 30 

2900 Schoten 
0483/61.75.21 

wouterp@telenet.be 
 

Stijn Leirs 
Draverslaan 7 
2980 Zoersel 

0479/25.63.55 
stijn.leirs@hotmail.com  
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Sloebers : POKEMON gotta catch‘em all 

 

Op een mooie, stralende zondag 

kwamen heel wat sloebers aangefietst met een lach! 

Mopje hier, zwanske daar, 

ook hun leiders waren weer helemaal klaar! 

 

De inspiratie van de sloebers sloeg op hol 

bij het tekenen van hun pokémon. 

Klaar om de wezens te gaan trainen. 

Voor we met de fiets vertrokken, nog enkele richtlijnen. 

 

Alles op aanvallen, snelheid, humor of verdedigen, 

alle vakjes van de onderdelen vervolledigen! 

Dit deden ze door opdrachtjes te doen. 

Alle sloebers trainden als een kampioen. 
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Iedereen deed zijn uiterste best, 

met de battles alle pokémons uitgetest! 

Tijd om terug naar de Chiro te gaan 

Waar de leiders een lekker drankje en koekje klaar hadden 

staan. 

 

Het was weer een supertoffe dag 

besluiten we met een brede lach! 

 

!! SMAKELIJK ETEN !! 

van jullie awesome, allertofste, grappigste, knapste leiders 

Joppe en Niels 
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Speelclub: 

 
“Call of Duty” 
 
Op deze zonnige herfstdag stonden 8 dappere speelclubbers al 
weer klaar om een toffe chirodag tegemoed te gaan. Ze leken 
allemaal goed uitgeslapen te zijn door dat extra uurtje slaap dankzij 
het winteruur. Ze waren een beetje teleurgesteld nadat ze samen 
met alle andere leden verloren waren tegen de fantatische 
leidingsploeg, maar toen we zijden dat ze hun fietsen mochten 
pakken, wat dus betekent dat we op verplaatsing gaan, waren ze 
weer dolenhausiast. Na een helse fietstocht kwamen we aan in 
Drieboomkesberg. Er moesten 2 teams gevormd worden, die elk 
een zo stevig mogelijk kamp moesten bouwen. Ze zaten vol ideeën, 
de ene wou een val maken, de andere kwam af met doorns om het 
kamp te versteving enz. Toen het fluitsignaal afging kregen ze een 
wimpel (dat hun leven representeerde) en konden ze aan hun 
missie beginnen: in het ander kamp geraken zodat ze daar met een 
blaaspijp op een ballon kunnen schieten om punten te verdienen. 
Ondanks de verdedigings- en aanvaltactieken van Biko’s team, ging 
het team van Sam lopen met de overwinning. Na het spel reden we 
terug chirowaarts om nog te genieten van “ne zeven omhoog” 
(7Up). Daarna hadden ze blijkbaar ook nog zin om een 
kussengevecht te houden tegen de leiding en om op de trampoline 
te spelen, wat we beiden dan ook gedaan hebben. 
 
Plots was het al 17u, wat vliegt de tijd toch voorbij als het leuk is… 
dus moe en voldaan vertrokken onze speelclubbers terug naar 
huis. 
 
Groetjes van jullie supercoole leiding  
Sam & Biko
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Voorstelling leiding 
SLOEBERS 

 
Naam: Joppe Nicolaï 
Bijnaam: Seuzie 
Geboortedatum: 16/04/1995 
Aantal jaren leiding: vierde 
Studies/Beroep: Leerkracht secundair 
onderwijs (economie-aardrijkskunde) 
Sociaal - Economische wetenschappen 
Hobby’s: Chiro, voetbal 
Lievelingseten: Steak met frietjes en 
peperroomsaus 
Favoriete Chirospel Maffiaspel 
Leukste Chirogebeurtenis buitenlandse 
kampen naar Hongarije en Oostenrijk 
Fanta/cola/…: Ice Tea green  
Wat als ik een superkacht had? Teleporteren 
Mooiste leidster: WAKS 
 
Naam: Niels Vandeweyer 
Bijnaam: Gletsjer, weijer 
Geboortedatum:26/07/1998 
Aantal jaren leiding: eerste jaars 
Studies/Beroep: Lichamelijke opvoeding 
sport 
Hobby’s: Voetbal 
Lievelingseten: Spaghetti van de chiro 
Favoriete Chirospel Ballekestamp 
Leukste Chirogebeurtenis 2-daagse naar 
de zee toen ik eerste jaar kerel was 
Fanta/cola/…: cola 
Wat als ik een superkacht had? Dan zou ik de wereld veroveren 
Mooiste leidster: Nele Hermans 
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SPEELCLUB 
Naam: Sam De Peuter 
Bijnaam: Sakke 
Geboortedatum: 06/02/1997 
Aantal jaren leiding: 2 jaars 
Studies/Beroep: Sportmanagment  
Hobby’s: Chiro en voetbal 
Lievelingseten: Spaghetti van de chiro 
Idool: Jonas Van Geel 
Favoriete Chirospel pang pang  
Leukste Chirogebeurtenis kamp als 
tweede jaars kerel 
Fanta/cola/…: bruiswater 
Wat als ik een superkacht had? Vliegen  
Mooiste leidster: Marie 
 
Naam:  Biko De Wolf 
Bijnaam: Bokko, Boki 
Geboortedatum: 16/06/1998 
Aantal jaren leiding:  1e jaars 
Studies/Beroep: Sociaal-economische 
wetenschappen 
Hobby’s: muur- en rotsklimmen / 
wielrennen 
Lievelingseten: Kebab 
Favoriete Chirospel: klakkebuizen 
Leukste Chirogebeurtenis: buitenlands 
kamp 
Fanta/cola/…:  Cola 
Wat als ik een superkacht had? Dan zou ik willen vliegen + al het 
kwaad uit de wereld verhelpen 
Mooiste leidster: Marie Nicolaï 
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RAKKERS 
Naam: Yente 
Bijnaam: gevechtsgenie  
Geboortedatum: 07/10/1997 
Aantal jaren leiding: twee 
Studies/Beroep: interimme me Benja 
Hobby’s: fitness 
Lievelingseten: scampi’s 
Idool: Batman 
Favoriete Chirospel: klakkebuizen 
Leukste Chirogebeurtenis: buitenlands 
kamp 
Fanta/cola/…: cola 
Wat als ik een superkacht had? vliegen 
Mooiste leidster: Anthony  
 
 
 
Naam: Girben Storms 
Bijnaam: Gorbon 
Geboortedatum: 15/10/1998 
Aantal jaren leiding: 1ste jaar 
Studies/Beroep: 6de jaar Houttechnieken 
Hobby’s: Voetbal, Chiro 
Lievelingseten: Lasagne 
Favoriete Chirospel: balleke stamp 
Leukste Chirogebeurtenis: leefweek 
Fanta/cola/…:  cola 
Wat als ik een superkracht had? Dan zou 
ik de macht overnemen in de wereld 
Mooiste leidster: Marie Nicolaï 
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TOPPERS 
Naam: Benjamin Garitte 
Bijnaam: België 
Geboortedatum: 30/04/1997 
Aantal jaren leiding: twee 
Studies/Beroep: Interimmen met Yenthen 
Hobby’s: Voetbal  
Lievelingseten: Frietjes van de 
frietchinees  
Idool: Ash Ketchum 
Favoriete Chirospel: Vlaggenroof  
Leukste Chirogebeurtenis:  Buitenlands kamp  
Fanta/cola/…:  Cara en Passoa 
Wat als ik een superkacht had?   Kunnen vliegen  
Mooiste leidster: Marie xoxo <3  
 
Naam: Thomas Van der Mast  
Bijnaam: Teu 
Geboortedatum: 12/10/1998 
Aantal jaren leiding: 1ste jaars 
Studies/Beroep: sociaal-technische 
wetenschap 
Hobby’s: chiro  
Lievelingseten: macaroni  
Idool: justin bieber 
Favoriete Chirospel: bunkers 
Leukste Chirogebeurtenis: 
buitenlands kamp 
Fanta/cola/…:  fanta  
Wat als ik een superkacht had? vliegen 
Mooiste leidster: de zussen van joppe 
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KERELS 
 
Naam:  Maarten Vissers 
Bijnaam: Meirte 
Geboortedatum: 24/05/1998 
Aantal jaren leiding: 1ste jaars 
Studies/Beroep: Toegepaste Informatica 
Hobby’s: Chiro, fitness 
Lievelingseten: Spaghetti 
Idool: Dj Benny 
Favoriete Chirospel: Bunkers 
Leukste Chirogebeurtenis: Aspidag 
Fanta/cola/…: Fanta 
Wat als ik een superkacht had? Dan zou 
ik de wereld veroveren 
Mooiste leidster: Anthony Beyltiens 
 
Naam: Pieter Theuns 
Bijnaam: Pjekke 
Geboortedatum:10/06/1997 
Aantal jaren leiding: 2 de jaars 
Studies/Beroep: elektromechanica 
campus Geel 
Hobby’s: wielrennen, lopen, 
discoschaatsen 
Lievelingseten: ribbekes met frietjes 
Idool: Fabian Cancellara, Sven Nys 
Favoriete Chirospel: balleke-stamp 
Leukste Chirogebeurtenis: buitenlands kamp Hongarije, 2-daagse 
op chirokamp, spel hungergames,…. 
Fanta/cola/…: ice-tea 
Wat als ik een superkacht had? Heel de wereld kunnen besturen 
Mooiste leidster: Jessy Lenders natuurlijk 
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ASPIRANTEN 
 
Naam: Jonathan Van Alphen 
Bijnaam: John 
Geboortedatum: 21/05/1996 
Aantal jaren leiding: drie 
Studies/Beroep: Logistiek 
management 
Hobby’s: Chiro, weggaan en 
studeren, studeren op nr 1 
Lievelingseten: Friet me nen bicky, 
bitterballen en speciaal saus op een 
bedje van spaghetti Bolognaise 
tussen ne pizza 
Idool: Daar heb ik niet vaak naar gezien 
Favoriete Chirospel: The hunger games 
Leukste Chirogebeurtenis: Buitenlandse kampen! 
Fanta/cola/…: Fristi 
Mooiste leidster: Rafael Vermetten 

 
Naam: Anthony Beyltiens  
Bijnaam:  Tony 
Geboortedatum: 31-08-1997 
Aantal jaren leiding: twee 
Beroep:  lasser bij ask romein 
Hobby’s: thaibox en chiro  
Lievelingseten: frietjes met mayonaise  
Idool: Eminem  
Favoriete Chirospel klikken buizen 
Leukste Chirogebeurtenis leider worden 
Fanta/cola/…: Fanta !!!! 
Wat als ik een superkacht had: dan wou ik 
vliegen  
Mooiste leidster: hanne mamatthyssen  
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Humor 
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Rakkers: 

 
“in de bunkers” 

Op een mooie zondag kwamen de rakkers samen op de Chiro. 
Hun eerste opdracht was om een goede stok te vinden, deze 
zouden we gaan gebruiken om fakkels mee te maken! 
Wanneer we genoeg stokken hadden, heeft leider Girben een 
initiatie ¨fakkels maken¨ gegeven. Wanneer de fakkels klaar 
waren zijn we richting de bunker in Schilde vertrokken. Daar 
wilden we onze fakkels aansteken, maar jammer genoeg 
werkten er maar twee.  
In de bunker zelf was het donker en griezelig maar geen 
probleem voor onze rakkers!  
Maar toen plots leider Girben weg was en de fakkels 
uitgebrand waren en dus uitgingen, toen kregen de rakkers 
toch even schrik. Ineens liet Girben de hele groep verschieten 
toen hij van achter een muur kwam! Dat hadden de rakkers 
natuurlijk niet verwacht en enkele namen de benen. 
Wanneer iedereen terug veilig uit de bunker was, was het tijd 
om terug te keren naar de Chiro.  
Snel iets drinken en ons dan weer klaarmaken voor een 
spannend potje paalvoetbal!  
De 2de jaars met de uitblinkende leider Yente in hun team 
wonnen van de 1ste jaars.  
En zo liep deze zondag weer ten einde. 
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Toppers: 

 

“Een tennisbal en een blikje Fanta” 

Op een mooie zonnige zondag was het voor vele 

kindjes weer eens tijd om naar de Chiro te 

komen. Natuurlijk was dit ook het geval voor de 

toppers die voor geen geld van de wereld een 

leuke namiddag wilde missen met al hun 

vrienden. Deze week stond er een speciale 

activiteit op het programma namelijk een 

ruiltocht.  

Bij de huisbezoeken hadden we vaak gehoord 

dat dit een programma was die ze heel graag 

wilde doen dit jaar en omdat het weer na 

oktober soms wel is kan tegenvallen, konden we 

het maar beter zo snel mogelijk doen.  

Eerst werden de toppers verdeeld in twee 

gelijke teams want het was de bedoeling om 

met meer terug te komen naar de Chiro dan het 

andere team. Het winnende team zou namelijk 

even mogen knuffelen met Cara de toppers 

hond (en dat is een hele eer). De start attributen 

waren een tennisbal en een blikje Fanta. Na een  
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kort wedstrijdje paal voetbal mocht het 

winnende team kiezen met wat ze wilde 

beginnen en vertrokken de beide groepen op 

hun tocht.  

Het duurde niet lang voor de eerste leden terug 

kwamen op de Chiro met hun eerste buit. We 

zagen het direct onze toppers hadden er heel 

veel zin in omdat ze de spullen die ze geruild 

hadden (zoals koekjes en chips) ook zelf 

mochten opeten. De tactiek veranderde al snel 

toen ze genoeg spullen hadden om in nog 

kleinere groepjes te splitsen want zo ruil je 

natuurlijk nog meer!  

De beide groepen hadden nog een half uurtje 

want om half 5 stipt kon er niets meer bij de 

hoop geruilde spullen worden gelegd. Toen alle 

toppers veilig terug in het lokaal waren was het 

aan de leiding om te kijken welk team er 

gewonnen had. Maar we konden niet meer zien 

welk team de meeste spullen had omdat al de 

spullen bij elkaar waren gelegd. 
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 We besloten dan maar om allemaal samen te 

genieten van de buit want er zat natuurlijk heel 

veel eten en drinken bij.  

Met een lokaal vol met zakken chips, frisdrank, 

heel veel koeken, een potje Aïki noodles, een 

mini mp3 speler en een Chinese karate film 

mochten de toppers heel fier zijn op hun 

prestatie. Na heel wat gesnoept te hebben was 

de Chiro spijtig genoeg gedaan. Voldaan van een 

spetterende dag vertrokken de toppers naar 

huis. 

 

Jullie topleiding en lieve hond 

Thomas, Benjamin en Cara xoxo 
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GEZOCHT: Frank Himmler 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zoals sommige onder jullie al weten is Frank Himmler van ons 
ontnomen. Hierbij willen we jullie oproepen om mee te zoeken. 
Volgens betrouwbare bronnen is hij opgesloten op het kot van 
chiroleidster  J.L. te Leuven. De meisjeschiro heeft hem dus van ons 
ontnomen met als doel dat wij, Frank liefhebbende leiders hem 
nooit meer terug kunnen zien. Ze denken nu ook dat ze het voogdij 
over hem hebben omdat zij hem van ons hebben gestolen maar 
daar zijn wij niet mee akkoord en Frank al helemaal niet.  
Hiermee hopen we Frank terug blij te maken door hem terug naar 
de jongenschiro te halen want op dit moment is hij volgens onze 
bronnen zeer depressief, dus help ons en Frank en help mee 
zoeken. 
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Wist je dat… 
 

 Leider B.D.W. een donker kantje heeft? 

 Dat leider J.N. wel eens van vlees(je) kan genieten? 

 P.T. vader wordt? 

 B.D.W. wel ne lieve is? 

 Dat G.S. als een jaar samen is met die van N.V.? 

 Dat J.N. jul(l)ie wel graag ziet? 

 Dit A.B. zijn laatste jaar is? 

 Y.K. en T.V.d.M. een beetje gevoelens hebben voor M.S. 

 Je geen draaikolken mag maken in het zwembad van lier? 

 Als de leiding samen klaar roept je thuis moet zijn? 

 S.D.P. heeft beloofd om dit jaar niet in de materiaal tent te 
belanden? 

 Ne cara voor heel veel super handig kan zijn, vraag maar 
aan Y.K.? 

 N.V. en J.N. heel goed bezig zijn met een competitie? 

 J.N. en T.V.d.M hun GSM niet zo belangrijk vinden? 

 P.T. samen met G.S. samen naar een leuke cursus mogen 
gaan? 

 T.V.d.M. soms wel de weg kwijt is? 

 Chiroleidsters van Sint-Antonius Frank hebben gestolen? 

 J.N. veel affectie wilt van een leidster van Chiro waks? 

 J.V.A. en T.V.d.M. graag toastjes lusten? 

 Wij nog een heleboel kunnen gebruiken op de Chiro?  
(kijk p 27) 

 Wij binnenkort ons topfeest aspibal weer geven en ook nog 
medewerkers zoeken? (kijk p28) 
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Kerels:  

  
Op een rustige Zondagmiddag in het wondermooie Sint-Antonius 
ging zoals gewoonlijk een Chiro dag van start. Acht van de elf kerels 
waren paraat om een Zondag alles te geven! In het begin leek alles 
normaal, geen vuiltje aan de lucht. Om drie uur veranderde de 
sfeer toen we in de verte “de meisjes” aan zagen komen. Schuilend 
achter hun twee leidsters Hanne en Britt kwamen de meisjes 
tevoorschijn. 
 
Om het ijs te breken ging de dag van start met speeddates, op die 
manier leerden ze elkaar beter kennen. Een goed begin, dat bij een 
aantal kereltjes meteen wat gevoelens heeft doen losbarsten. Deze 
Zondag kon niet mislopen! Voor de volgende spelletjes hadden we 
duo’s van twee personen nodig, een jongen en een meisje. 
Iedereen had natuurlijk zijn voorkeur, maar kiezen zat er niet in. 
Om de dag vlot te laten verlopen hebben de leiders en leidsters dat 
voor hen gedaan.  
 
Na verschillende spelletjes was het tijd om af te sluiten. De meisjes 
waren zo onder de indruk van onze stoere binken (zoals SdK) dat ze 
besloten hadden om bij ons te blijven eten. Ook onze jongens 
waren onder de indruk en probeerde nu en dan hun slag te slaan. 
Genoten hebben ze, zowel van de frieten als van elkaar!  
 
Wat er die Zondag verder gebeurd is weten we niet en was op 

eigen verantwoordelijkheid.  
 
Van jullie liefste en eerlijke leiding Maarten en Pieter! 
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Aspiranten: 
 

Openbedrijvendag 
Op een regenachtige zondag waren er toch zeer veel 
aspiranten samen gekomen in wat weer een topdag zou 
worden! Dit had dan ook een speciale reden want vandaag 
was het openbedrijven dag en de aspiranten laten zich niet 
zomaar doen door een beetje regen.  
De aspiranten hadden zelf het idee om naar het Sint-Jozef 
ziekenhuis te doen, dit deden we ook al was er 1klein 
probleem toen we er aankwamen want blijkbaar deed het 
ziekenhuis dit jaar helemaal niet mee aan de 
openbedrijvendag. Gelukkig had jullie slimme leiding het idee 
om naar Westside City te gaan. Waar we eerst de 
chocolaterie bezochten. Op het eerste zicht leek het niet echt 
dat er een openbedrijven dag bezig was tot dat we in de 
gigantische cinemazaal zaten en keken hoe de chocolade 
werd gemaakt. Daarna hebben we nog chocoladebonen 
gekregen en zijn we verdergegaan naar een 2de handswinkel 
waar de aspiranten alles hebben uitgetest wat in de zaal 
stond, zo hebben we ook nog een dode wezel ter gebruik van 
een das meegekregen. 
Vervolgens zijn we terug naar het dorp gewandeld waar we 
nog in tractors hebben gezeten, banden vervangen en op 
speciale fietsen gereden. Iedereen heeft ook nog even de 
virtual-reality bril getest al ging niet iedereen daar even goe 
van. 
Jullie geweldig knappe, slimme en lieve leiding Anthony & 
Jonathan 
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Ontspanning 
 
 
 



   1 

- 27 - 

 

Zoekertjes: 
 
Wij zijn op met de Chiro nog op zoek naar onderstaande zaken. Als 
u ons hieraan kan helpen, zouden we heel blij zijn. Wanneer u nog 
andere interessante zaken heeft, kan u gerust een leider contacten 
of we hiermee iets kunnen doen. 
 

 Grasmachine (bosmaaier) 

 Verkleedkleren 

 Gezelschapsspellen 

 Ballen en ander sportmateriaal 

 Elektriciteitskabels 

 Tuinslangen 

 Spots 

 Verfoverschotten (afh. van kleur) 

 Werkmateriaal 

 Werkmachines: boor-, vijs-, zaagmachines… 

 … 

 Momenteel hebben wij geen nieuwe zetels nodig. Ook hout 
hebben we zeker voldoende. 
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Aspibal: 

 
De taken waarvoor u zich kan opgeven zijn de volgende (u mag 
meerdere opties aanduiden) en lopen van 20u00 tot 03u00: 
 

 tussentoog  
 tappen  
 vestiaire   
 bonnetjes    
 Busverantwoordelijke  
 security rond het terrein 

 
Naam:  ………………………………………………………………………………………….. 
 
Adres:  ………………………………………………………………………………………….. 
 
E-mail:  ………………………………………………………………………………………….. 
 
GSM-nummer: ……………………………………………………………………………… 

 
Geboortedatum*:       ……………/……………./……………… 
 
Rijksregisternummer*:      ................................................. 
(*: enkel in te vullen als u zich opgeeft voor security) 

 
Opmerkingen: 

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

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

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


