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Vergeet Valentijn!

OPTIEK HET OOG
MIKT OP EEN NUCHTERE
KIJK OP DE LIEFDE

0 op vrijdag 14 februrari
zijn we open tot 21u!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Hoe kijkt u tegen
DE LIEFDE aan?
Straks is het weer zover: 14 februari, Valentijnsdag.
Zie u ook al op tegen de overvolle restaurants, met koppeltjes die mekaar urenlang
zwijgend in de ogen staren? De verplichte rozen, helaas met doornen? De boekenbon?
De cd die uw partner met Kerst ook al niet mooi vond? Een avondje tv dan maar?
U botst vast op de twaalfde herhaling van een film met Hugh Grant...
Optiek Het Oog heeft de perfecte remedie om van die vale Valentijnsdag toch nog
een dag te maken om naar uit te kijken! Op vrijdag 14 februari blijven we namelijk open
tot ’s avonds 21u. Wij zorgen voor een glaasje bubbels en u kan in alle gezelligheid
een nieuwe bril uitkiezen, voor jezelf of voor je partner. Want een nieuwe look
doet wonderen. Wedden dat het liefdesvuur meteen weer oplaait?

Optiek Het Oog: The look of love !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
OPTIEK HET OOG
BARON DE GIEYLAAN 5A – 9840 DE PINTE
TEL / FAX 09 281 13 17

/ optiek.hetoog @ skynet.be

www.optiekhetoog.be
MAANDAG: 13u30
DINSDAG

>

19u00

/ WOENSDAG / VRIJDAG: 9u00

DONDERDAG: 9u00
ZATERDAG: 9u00
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12u30

/ 13u30

>

19u00

20u00

18u00 doorlopend. OOK OP AFSPRAAK.

V.U. MICHEL DEROOSE – BARON DE GIEYLAAN 5A – 9840 DE PINTE

Begrijp ons niet verkeerd. Uiteraard is love all you need. Maar onze nuchtere kijk zegt
dat verrassing een relatie toch meer sprankel kan schenken dan afgeroomde romantiek.
Kom op 14 februari dus langs voor een nieuwe montuur, of vraag ons technisch advies.
We staan u graag bij, uit ware liefde voor het vak, en uit liefde voor de liefde!

