
Sinds de tweede lockdown werd afgekondigd heb ik besloten deze keer op een virtuele manier 
onze Bassie van ‘t straat te krijgen. Ik neem dit heel serieus, dus dit is geen grap. Ik hoop de 
perfecte vrouw voor Bassie te vinden. 



Wil jij al vast deelnemen aan de eerste ronde? Druk dit bestand af en vul deze met eigen 
handschrift in. Waarna je de brief samen met 2 of 3 foto’s van u zelf opstuurt naar het volgende 
adres of zelf in de bus komt droppen: Dorpsstraat 11, 9750 Zingem 

Ten laatste tegen woensdag 18 november zou ik jullie inschrijving moeten ontvangen. Ist een 
dagje te laat, niet mee inzitten, we nemen u er nog wel bij! 

De volgende rondes zullen virtueel gebeuren, u wordt de hoogte gebracht via telefoon of mail. 



Wees zo eerlijk mogelijk over jezelf bij onderstaande vragen. Veel succes, liefs Valerie. 



	 	 	 	 	 	 Contact gegevens: 



Voornaam: 



Naam: 



Woonplaats: 



Telefoonnummer: 



E-mail: 



	 	 	 	 	 	 Meer over jezelf: 



Hobby’s: 





Kinderen: 





Opleiding:





Beroep: 





Drie beste eigenschappen van jezelf: 





Een slechte eigenschap van jezelf: 





Lievelingseten: 





Lievelingsprogramma: 








Lievelingsfilm: 





Lievelingsboek: 





Lievelingsdrank:





Lievelingeten:  





Bucketlist: 







	 	 	 	 	 	 	 Nog meer over de liefde en relaties 



Doelen in het leven: 









Hoe zie jij je ideale partner? 









Wat is liefde voor jou? 









Welke dromen heb je nog met je partner? 











Omschrijf jezelf in een relatie:









Waarom bassie? 
























Mocht u de uitverkorene zijn naar welk land zou jij op verkenningsreis willen gaan met Bassie en 
waarom? (1 Europees land & 1 land buiten Europa)























Overtuig ons hier kort waarom Bassie voor jou moet kiezen: 


























Ik ga ermee akkoord dat ik word uitgezonden op de wekelijkse virtual live apero bar van cafe 
‘t paradijs te Zingem bij Bassie 

Ik kom liever niet op sociale media, maar wil wel deelnemen. Dan zijn wij bereid geen 
beelden van u te tonen tijdens onze virtual live apero bar en kunnen wij een fictieve naam 
gebruiken. 




Datum: 	 	 	 	 	 	 	 	 Handtekening: 









Versturen naar: dorpsstraat 11, 9750 Zingem 

En vergeet uw foto’s niet! 

Valerie 


