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Hallo lieve mensen,
Hier is hij dan weer de Oceandrum nieuwsflits voor juli met heel veel leuke braderieën om te
bezoeken en een feestelijke webwinkel aanbieding !
Veel lees plezier en wie weet tot ziens op een van de braderieën of in onze webwinkel.

Inhoud van deze nieuwsflits
-

Avond braderieën Egmond aan Zee
Zondag braderie ROOTS Market
VIStival Den Oever
Feestelijke aanbieding Oceandrumwebwinkel.nl
Thee van de maand
Nieuwe artikelen
Vooruitblik

Oceandrum.nl & Reiki2002 op de avond braderie in Egmond
aan Zee. Op woensdagavond 5, 12, 19 & 26 juli a.s. staan Reiki2002 en
Oceandrum.nl samen op de gezellig avondbraderie in Egmond aan Zee.
Hier verkopen wij edelstenen- en mineralen,
klankschalen, wierook, boeddha´s, heerlijke door ons
zelf samengestelde kruiden thee, edelsteen
armbanden, handgemaakte raamhangers en nog veel
meer. Wij kunnen ook pendelen welke edelsteenhanger op het moment het beste bij u past. De
braderie is van 17.00 tot ca. 21.30 uur in de
Voorstraat (winkelstraat) van Egmond aan Zee.

Braderie Roots Market op de Boulevard van Egmond aan Zee
Op ZONDAG 9 juli a.s. staan Reiki2002 en Oceandrum.nl samen op
de braderie Van ROOTS Market op de boulevard
van Egmond aan Zee.
Hier verkopen wij edelstenen- en mineralen, klankschalen, wierook,
heerlijke door ons zelf samengestelde kruiden thee, diverse losse kruiden
en specerijen, thee bekers, pendels, handgemaakte raamhangers en nog
veel meer. Wij kunnen ook voor u pendelen welke edelsteenhanger op het
moment het beste bij u past. De braderie is van 11.00 tot 17.00 uur op de
Boulevard Noord, parallel aan het strand. Het centrum van Egmond aan
Zee is ook geopend op zondag.

Oceandrum.nl & Reiki2002 op het Wieringer VIStival in Den
Oever
Oceandrum.nl & Reiki2002 staan samen op het
op

Wieringer VIStival in Den Oever

zaterdag 15 juli a.s. van 10.00 tot 18.00 uur.

Je kunt bij ons terecht voor edelstenen, mineralen, klankschalen, boeddha’s, handgemaakte
pendels, Feng Shui raamhangers, zelfgemaakte kruidentheeën en nog veel meer.

Kijk voor meer informatie op de website : http://vistival.nl/#markt

FEESTELIJKE aanbieding want Oceandrum.nl bestaat
officieel 10 jaar !!!!!
10 jaar geleden heb ik Oceandrum.nl officieel ingeschreven bij de kamer van koophandel.
Daar voor werden er wel al wat workshops Oceandrum maken gegeven in mijn slaapkamer in het
ouderlijk huis samen met mijn moeder, Sietske Brander.
Maar de plannen en de ambitie werden groter, er was een bedrijfsnaam bedacht en tja dan komt
de officiële stap…….. inschrijven ! Dus op 17 juli 2007 is Oceandrum.nl officieel geboren !

En om dat met iedereen te vieren zal de hele maand juli een korting van
10% gelden in onze webwinkel. Als je een bestelling plaatst, vergeet
dan niet de korting code GEFELICITEERD in te voeren.
Deze korting is niet geldig op cadeaubonnen en verzendkosten en kan niet achteraf worden
verrekend.

Actie Thee in juli – Zomerse verfrissing
“een thee met een fris zurige smaak van hibiscus, een zoetje
van zoethout en een frisse nasmaak van pepermunt”
Let op : Hibiscus is bloeddrukverlagend !!!
Deze thee is ook heerlijk als ijsthee !!
In de maand juli hebben wij onze zelf samengestelde thee

Zomerse

verfrissing in de aanbieding !

In de actie periode kost de thee geen € 2,95 maar
€ 2,50 & een grote verpakking geen € 4,95 maar
€ 4,20 !

Ook te bestellen in de webwinkel : https://www.oceandrumwebwinkel.nl/c3306549/thee-van-de-maand/

Nieuw in onze webwinkel !
Deze maand hebben wij weer nieuwe artikelen in
onze webwinkel geplaatst.
-Chakra armbandje split kraaltjes met slotje en
verlengketting.
-Mooie langwerpige hanger van Amethyst. Ook te
verkrijgen in Onyx, Bergkristal, Rozenkwarts en
Opaliet.
-Mooie hanger met metaal van Fluoriet. Ook te
verkrijgen in o.a. Tijgeroog, Lapis Lazuli,
Rozenkwarts en nog veel meer.
-Mooie Aqua Aura hangers
-Glimmende Amazoniet druppels met gat dus je kan
hem ook aan een koordje of ketting dragen.
-Cosmo hanger levensboom

- Bedels aan een ketting met Gekleurde Howliet steen zoals een pauw, vlinder, libelle, hart,
bloem e.d.
- Oorbellen met gekleurde Howliet steen met een uil of dromenvanger oorbellen met een blauw
kraaltje.
- Wax koordjes nu ook in de kleuren Turquoise en Groen.
- Nieuwe Ganesha beeldjes. Mini Ganesha’s te verkrijgen in grijs (foto), licht bruin of donker
rood.
Kijk voor alle nieuwe artikelen in onze webwinkel : https://www.oceandrumwebwinkel.nl/c1381699/nieuwe-artikelen/

Vooruitblik……

Woensdagavond 2, 9, 16, 23 & 30 augustus a.s. AVOND braderie
Egmond aan Zee.
Zaterdag 5 augustus a.s. Jaarmarkt Lisse
Zondag 9 augustus a.s. Braderie Roots Market, Boulevard Egmond
aan Zee
Zaterdag 19 augustus a.s. Jaarmarkt Zaandijk
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.
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 emailtje aan info@oceandrum.nl met “nieuwsbrief ja”.

