
 

 

 

wensen alle lezers een smakelijk Pasen ! 

 
Kleur dit paasei en hang het aan het raam, op een goed zichtbare plaats.  Geef jouw adres 

door op www.biesteneirke.be/pasen en maak kans op een chocoladepakket van 

chocolaterie Stijn Vanhoutte ! 

Woont u op een appartement ?  Geen probleem !  Stop de gekleurde tekening in de 

brievenbus van het oc De Roose en noteer uw gegevens op de ommezijde.  Ook u maakt 

kans op een chocoladepakket ! 

Volledig reglement op www.biesteneirke.be/pasen en de QR-code 
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