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Hallo lieve mensen,
Hier is hij dan weer de gezellige Oceandrum nieuwsflits voor juni zonder workshops maar met veel
braderieën en natuurlijk de thee van de maand !
Veel lees plezier en graag tot ziens op de braderie of in onze webwinkel !

Inhoud van deze nieuwsflits
-

Braderie Hoofddorp
Braderie Badhoevedorp
Zomermarkt visserij dag Egmond aan Zee
Avondbraderie Krommenie (ONDER VOORBEHOUD)
Jaarmarkt (braderie) Wormer
Thee van de maand juni
Vooruitblik
Avond braderieën Egmond aan Zee
Verrassing juli 2017

Op de volgende braderieën kan je bij ons terecht voor edelstenen, mineralen,
klankschalen, Boeddha’s, handgemaakte Feng Shui raamhangers, zelf
samengestelde kruiden theeën, diverse kleine cadeautjes en nog veel meer.
Ook pendelen wij voor u uit welke edelsteenhanger op het moment het beste
bij u past.

Braderie Hoofddorp Centrum
Op zaterdag 3 juni a.s. staan Oceandrum.nl & Reiki2002 op de braderie in
het Centrum van Hoofddorp (Marktlaan/Marktplein). Van 10.00 tot 17.00 uur.

Jaarmarkt in Badhoevedorp Centrum
Op zaterdag 10 juni a.s. staan Oceandrum.nl & Reiki2002 op de Jaarmarkt
in het centrum van Badhoevedorp. Van 10.00 tot 17.00 uur.
Zomermarkt visserij dag in Egmond aan Zee
Op zaterdag 17 juni a.s. staan Oceandrum.nl & Reiki2002 op de Jaarmarkt
in het centrum van Badhoevedorp. Van 10.00 tot 16.00 uur.
AVOND Braderie Krommenie – LET OP !! NOG NIET ZEKER !!
Op vrijdag AVOND 23 juni a.s. staan Oceandrum.nl & Reiki2002 op de
Avond braderie in Krommenie op het Rosariumplein.
Van 16.00 tot 21.00 uur.
Jaarmarkt in Wormer
Op zaterdag 24 juni a.s. staan Reiki2002 en Oceandrum.nl op de Jaarmarkt
(braderie) in Wormer. Van 10.00 tot 17.00 uur. De braderie staat op een

deel van

de Dorpsstraat en winkelcentrum Plaszoom.

Actie Thee in de maand juni – Sjamanen thee (met of zonder zoethout)
“heerlijk geurende thee met de reinigende werking van o.a.
salie en brandnetel”
In de maand juni 2017 hebben wij onze zelf samengestelde thee

Sjamanen thee in de aanbieding !

In de actie periode kost de Sjamanen thee (met of
zonder zoethout) (50 gr) geen € 2,95 maar € 2,50
& een grote verpakking (100gr) geen € 4,95 maar
€ 4,20 !
Ook te bestellen in de webwinkel : https://www.oceandrumwebwinkel.nl/c3306549/thee-van-de-maand/
Sjamanen thee bevat oa. Brandnetel, Salie, Lavas, Kurkuma en meer

Workshop locaties :
Cursuscentrum Magenta, Zuiddijk 103 te Zaandam &
Oceandrum.nl, Avondrood 23 Krommenie
Een “privé“ workshop is ook altijd mogelijk in Magenta of op locatie, bel of mail om een datum af te
spreken of voor vragen en voorwaarden 06-28880973, info@oceandrum.nl.

Vooruitblik……
AVOND braderie in Egmond aan Zee
Vanaf woensdagavond 5 juli a.s. staan Reiki2002 en Oceandrum.nl op de
gezellig avondbraderie in Egmond aan Zee. (en hierna nog 8 weken !)
De braderie is van 17.00 tot ca. 21.00 uur in de winkelstraat van Egmond aan Zee.

Jubileum verrassing
Hou de nieuwsflits van JULI in de gaten want daarin hebben wij
een super gave verrassing……….
Nog even geduld……. 

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
of neem een kijkje in onze Oceandrum webwinkel : www.oceandrumwebwinkel.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 emailtje aan info@oceandrum.nl met “nieuwsbrief ja”.

