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Hallo lieve mensen,
Hier is dan weer de eerste nieuwsflits van Oceandrum.nl in 2018.
We hebben weer veel gezellige beurzen om te bezoeken, leuke workshops om te volgen en mooie
nieuwe artikelen in onze webwinkel.
Veel leesplezier !

Inhoud van deze nieuwsflits
-

Paranormaalbeurs Rijswijk
Ontspannende klankreismiddag
Workshop; Leren Pendelen
Workshop; Maak je Persoonlijke Pendel
Workshop; Feng Shui raamhanger maken
Workshop; Maak je eigen Oceandrum
Edelstenen- en Mineralenbeurs in Rijswijk
Nieuw in onze webwinkel
Beurs/Braderie agenda
Thee aanbieding
Vooruitblik

Oceandrum.nl & Reiki 2002 op de paranormaalbeurs in Rijswijk

zaterdag 3 & zondag 4 februari a.s. staan
Reiki2002 en Oceandrum.nl samen op de Paranormaal
Alternatiefbeurs in Rijswijk.
Op

(http://www.paranormaalalternatief.nl/)
Op kraam O01 verkopen wij edelstenen- en mineralen, klankschalen,
wierook, boeddha´s, pendels, Feng Shui raamhangers, edelsteen
armbanden, bedels, hangers, handgemaakte beschilderde en
onbeschilderde oceandrums, heerlijke zelf samengestelde
kruidenthee, losse kruiden en nog veel meer.
Op de kraam ernaast (kraam N01) kan je bij

Sietske terecht voor een consult aura

tekenen. De beurs is open van 10.00 tot 17.00 uur.
Wil je met korting naar de Para beurs bestel dan je kaartje
code in : LIEFDEINFEB18PA

online en voer de volgende korting

Genieten van klank en ontspanning tijdens het klankreis middag
Tijdens de klankreis laat jij je meevoeren door de genezende klanken en trillingen van klankschalen,
de gong, ratel, oceandrum, rainsticks, sjamanendrums en andere ritmeinstrumenten. Je ervaart deze klankreis liggend in een gemakkelijke
houding op een matje, onder een slaapzak of deken (zelf meenemen).
Iedereen wordt ook persoonlijk met diverse instrumenten bespeeld. Na
de klankreis praten we nog even na onder het genot van een kopje thee
en een koekje.
Wanneer : Zondagmiddag 11 februari a.s.
Tijd: 15.00 – ca 17.00 uur
Kosten: € 25,00
Locatie : Cursuscentrum Magenta, ingang via Spirituele Kadowinkel De Lachende Boeddha, Zuiddijk
103, 1501 CD Zaandam

Workshop “Leren pendelen van A tot…….”
Tijdens de workshop ga je leren werken met je pendel. Je gaat kennis- en contact maken met jouw
pendel, jouw persoonlijke code bepalen, je gaat leren hoe je vragen kunt stellen aan je pendel.
We gaan uit pendelen welke edelsteen er op dat moment het beste bij je past en we bekijken de
werking er van. Er is voldoende tijd om te oefenen en vragen te stellen.
We behandelen alle mogelijke (en onmogelijke) vragen.
De workshop

“Leren pendelen van A tot…..” wordt vrijdagochtend 23 februari

a.s. gegeven bij Oceandrum.nl in Krommenie
Tijd : van 10.00 tot ca. 12.30 uur / Kosten : € 44,00 (incl. naslagwerk)

Workshop “Maak je persoonlijke pendel”
Tijdens deze workshop ga je je persoonlijke pendel maken. Je gaat zelf de materialen en pendels
bekijken en uitzoeken waarmee we vandaag gaat werken. Er zijn bestaande pendels aan kettinkjes
welke je helemaal kan gaan aanpassen en versieren naar jouw smaak maar er zijn ook edelstenen
welke je kunt gebruiken om vanaf onderaan jouw eigen pendel op te bouwen.
Er zal gewerkt worden met edelstenen en half-edelstenen maar ook met glazen- en houten kralen,
kettinkjes en symbolen. Tevens zal er uitleg worden gegeven over de door jouw gebruikte
edelstenen.
De workshop

“Maak je Persoonlijke Pendel” wordt vrijdagmiddag 23 februari

a.s. gegeven bij Oceandrum.nl in Krommenie.
Tijd : van 13.30 tot ca. 16.00 uur / Kosten : € 24,00 incl. standaard materiaal (er is ook keuze uit
exclusievere materialen, hiervoor geldt een meerprijs), thee, koffie, kristalwater en wat lekkers (dus
aan het einde van de workshop neem je je eigen gemaakte pendel mee naar huis.)

Deze worksops zijn zowel los als aaneengesloten te volgen.
Als je beide workshops volgt krijg je € 4,00 korting dus betaal je € 64,00.
“Maak je eigen Feng Shui raamhanger”
Een Feng Shui raamhanger is een sieraad voor in jouw huis. Haal de regenboog in huis met een
Feng Shui raamhanger, hij laat de mooiste kleuren door de kamer draaien als de zon erop schijnt !
Tijdens deze workshop ga je eerst de Feng Shui hanger uitzoeken die jou het meeste aanspreek.
De hanger is een loodkristal welke in diverse vormen worden aangeboden.
De workshop wordt gegeven op :

Zaterdagochtend 24 februari a.s. gegeven bij Oceandrum.nl in
Krommenie, Avondrood 23,
Tijd : van 10.00 tot ca. 12.30 uur.
Kosten : € 14,95, incl. standaard materiaal (er is ook keuze uit exclusievere materialen, hiervoor
geldt een meerprijs), thee, koffie, kristalwater en wat lekkers (dus aan het einde van de workshop
neem je je eigen gemaakte raamhanger mee naar huis.)

Workshop maak je eigen Oceandrum
Tijdens deze workshop besteed je de hele dag aan het maken van jouw persoonlijke
oceandrum. Hoe klinkt voor jou het geluid van de Oceandrum? Wind, zee, regen,
het geruis van de bomen?
Je maakt een prachtig muziekinstrument en een sieraad voor aan de muur.
Sieraad aan de muur????? Jazeker want je beschildert de oceandrum helemaal
naar jouw idee. Je gaat je eigen zee geluid samenstellen door het combineren van
zaden en hierna zetten we de oceandrum in elkaar. Na de lunch gaan we na een
korte visualisatie de oceandrum beschilderen en afwerken met een mooi bandje.

Op zondag 4 maart a.s. geeft Oceandrum.nl de workshop “maak je eigen Oceandrum” in
Krommenie.
Tijd : van 10.00 tot ± 16.00 uur

Kosten : € 69,50 dit is incl. koffie, thee, kristalwater, wat lekkers en alle benodigde materialen om
je Oceandrum te maken, dus aan het einde van de dag neem jij je eigen gemaakte Oceandrum mee
naar huis (excl. lunch).

Oceandrum.nl & Reiki 2002 op de Edelstenen & Mineralenbeurs
in Rijswijk
Op zaterdag 10 & zondag 11 maart a.s. staan Reiki 2002
en Oceandrum.nl samen op de Edelstenen en
mineralenbeurs in De Broodfabriek in Rijswijk.
Hier verkopen wij edelstenen- en mineralen in ruwe vormen, geslepen,
massagestenen, knuffelstenen, edelsteenkralen en bedeltjes, pendels,
handgemaakte pendels, Feng Shui raamhangers, mooie hangers, armbanden
en nog veel meer.
De beurs is geopend op zaterdag en zondag van 10.00 tot 17.00 uur.

Valentijn ook in onze webwinkel !
Deze maand is het VALENTIJN en in onze webwinkel hebben wij hiervoor de leukste
ideeën :

- Rozenkwarts = liefde, brede split armband (ook in Lapis Lazuli = vriendschap)
- Rozenkwarts = liefde, druppelhanger kan aan een wax koordje of dunne ketting
- Rozenkwarts = liefde, Bol in verzilverd omhulsel (bol kan er niet uit !)
- Mooie handgemaakte Feng Shui raamhanger met diverse harten !
- Dubbel hartjes hanger met vlindertjes in blauwe Howliet (gekleurd)
- Lapis Lazuli = vriendschap, Powerbead met uil
- Levensboom van Rozenkwarts = liefde, edelsteen split kraaltjes incl. waxkoordje
- Lapis Lazuli = vriendschap, Engel hangertje
Niet op de foto maar goeie tips :
- Liefdevolle verleiding thee
- Hartjes hanger die open kan om een steentje te wisselen

Neem een kijkje in onze webwinkel:
https://www.oceandrumwebwinkel.nl/c-1494552/valentijn/

VOORLOPIGE Beurs en Braderie agenda voor 2018 :
- 3 & 4 februari – Paranormaalbeurs Rijswijk
- 10 & 11 maart – Edelstenen- en Mineralenbeurs Rijswijk
- 7 & 8 april – Paranormaalbeurs Rijswijk
- Zaterdag 28 april – Braderie Hoofddorp Centrum
- 19 & 20 mei – Goed gevoel beurs Nieuwegein
- Zaterdag 26 mei – Braderie Hoofddorp Centrum
- 2 & 3 juni – Paranormaalbeurs Rijswijk
- Zaterdag 9 juni – Jaarmarkt Badhoevedorp Centrum
- Zondag 10 juni – Green & Countryfair Wilhelmina Park Wormerveer
- Zaterdag 16 juni – Zomermarkt op de visserijdagen in het Centrum van Egmond aan Zee
- Zaterdag 23 juni – Midzomerbraderie In Assendelft
- Zondag 24 juni – Zomermarkt Egmond aan Zee bij Zorgcirkel locatie Prins Hendrik
- Zaterdag 30 juni – Braderie Hoofddorp Centrum
- Zondag 1 juli – Roots Market op de Boulevard in Egmond aan Zee
Kijk voor meer en actuele data op onze website :
https://www.oceandrumwebwinkel.nl/c-551605/beurs-braderie-agenda/
Wij kunnen maar een beperkt assortiment meenemen en kwijt op de kramen dus heb
je speciale wensen of wil je graag een artikel op de beurs of braderie bekijken of
kopen laat het ons vooraf even weten met een e-mail dan kunnen we het voor je
meenemen en dan weet je zeker dat je niet mis grijpt ! info@oceandrum.nl

Thee aanbieding – Natuurlijke Heler
“Een lichaam reinigende & weerstand verhogende thee die
ook nog eens de luchtwegen verzacht”. Tot 15 maart a.s.
hebben wij onze zelf samengestelde thee ”Natuurlijke Heler”
in de aanbieding !

In de actie periode kost de thee 50 gr geen € 2,95
maar € 2,50 en 100 gram geen € 4,95 maar € 4,20
Ook te bestellen in de webwinkel :
https://www.oceandrumwebwinkel.nl/c-3306549/thee-van-demaand/
Natuurlijke Heler bevat oa. : Eucalyptus, Zoethout, Rozenbottel, Groene
Thee en meer…..

Vooruitblik……
“Maak je eigen Feng Shui Raamhanger”
Vrijdagochtend 23 maart a.s. bij Oceandrum.nl in Krommenie
Wilt u zich opgeven voor bovengenoemde workshops of meer informatie kijk dan op
www.oceandrum.nl of bel met Monique op 06-28880973 of mail naar info@oceandrum.nl
Zonnige groet,
Monique Reitz,
Oceandrum.nl

Wil je de nieuwsflits niet meer ontvangen ? Stuur dan een e-mailtje aan info@oceandrum.nl met
onderwerp “nieuwsbrief nee”.
Mocht je kennissen, vrienden of familie hebben waarvan jij denkt dat ze wel interesse hebben in
onderwerpen van deze nieuwsflits mail deze nieuwsflits dan aan ze door. Alvast bedankt daarvoor.
Krijg je deze nieuwsflits via via en wil je graag op de hoogte worden gehouden stuur dan een
e-mailtje aan info@oceandrum.nl met “nieuwsbrief ja”.

