Oceandrum.nl nieuwsflits, jaargang: 10, nummer: 5
Hallo lieve mensen,
Ik wil beginnen met iedereen te bedanken die ons heeft gefeliciteerd met het 10 jarige bestaan van
Oceandrum.nl ! Wij hebben dit gevierd met een klein gebakje !
Waar blijft de tijd…….. het is morgen al augustus en dus tijd om een
nieuwe Oceandrum Nieuwsflits te versturen. Deze keer voor de
maanden augustus en september samen.
Nog steeds veel leuke en gezellige braderieën om te bezoeken en
begin oktober gaan we ook weer starten met onze workshops !
Veel lees plezier !

Inhoud van deze nieuwsflits
-

AVOND braderie Egmond aan Zee
Jaarmarkt Lisse
Zondag braderie ROOTS Market
Jaarmarkt Zaandijk
Vakantie sluiting webwinkel maar wel met een mooie actie !
Paranormaalbeurs Rijswijk
Webwinkel aanbieding
Thee van de maanden augustus & september
Vooruitblik

Oceandrum.nl & Reiki2002 op de avond braderie in Egmond aan
Zee. Op woensdagavond 2, 9, 16, 23 en 30 augustus a.s. staan Reiki2002 en
Oceandrum.nl samen op de gezellige avondbraderie in Egmond aan
Zee.
Hier verkopen wij edelstenen- en mineralen, klankschalen, boeddha´s, heerlijke door
ons zelf samengestelde kruiden thee, edelsteen armbanden, handgemaakte
raamhangers en nog veel meer. Wij kunnen ook pendelen welke edelsteen- hanger 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. Wij staan voor het restaurant “De Parel van Egmond” schuin tegenover de
voorzijde van de Zeeman.

Oceandrum.nl & Reiki2002 op de Jaarmarkt in Lisse Centrum

Jaarmarkt
in Lisse Centrum op zaterdag 5
augustus a.s. van 10.00 tot 17.00 uur.
Oceandrum.nl & Reiki2002 staan samen op de

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

Braderie Roots Market op de Boulevard van Egmond aan Zee
Op ZONDAG 13 augustus 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 jaarmarkt
Zaandijk
Oceandrum.nl & Reiki2002 staan samen op gezellige jaarmarkt op

zaterdag 19 augustus a.s.

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

Jaarmarkt in Zaandijk van 10.00 tot 17.00 uur op de
Lagedijk tussen het sluisje en de brug naar de Zaanse Schans.

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

Vakantie sluiting webwinkel : www.oceandrumwebwinkel.nl

Van 7 t/m 17 september a.s. kunt u wel uw bestelling
plaatsen in onze webwinkel www.oceandrumwebwinkel.nl
maar er zullen geen leveringen plaats vinden.
Vanaf maandag 18 september a.s. zullen wij weer volledig
beschikbaar zijn. Onze excuses voor het ongemak.
Maar als wij even mogen uitrusten gunnen wij u ook
een voordeeltje…….
Als u een bestelling plaatst tussen 9 en 14
september van minimaal € 25,00 zullen wij geen
verzendkosten berekenen als u de code VAKANTIE2017
invoert tijdens het afrekenen !
De korting kan niet achteraf worden verrekend!

Oceandrum.nl & Reiki 2002 op de Paranormaalbeurs in Rijswijk
zaterdag 23 & zondag 24 september a.s.
staan Reiki 2002 en Oceandrum.nl samen op de
Paranormaal Alternatiefbeurs in “De
Broodfabriek in Rijswijk
Op

Op kraam N1 verkopen wij edelstenen- en mineralen,
klankschalen, wierook, boeddha´s, pendels, handgemaakte
beschilderde en onbeschilderde oceandrums, heerlijke zelf
samengestelde kruidenthee, losse kruiden, leuke kleine
cadeautjes en nog veel meer. Op de kraam ernaast (kraam O1) kan je bij Sietske terecht voor een
consult “aura tekenen”. De beurs is geopend op zaterdag en zondag van 10.00 tot 17.00 uur.

Wil je met Korting naar de Para beurs klik hier !

Webwinkel aanbieding “alle dromenvangers met 25% korting” !
Opruiming in onze webwinkel : op alle dromenvangers 25% korting !
maar let op : OP = OP en WEG=PECH !!
Wij hebben GEEN dromenvangers meer mee naar de braderie !
Mocht je toch dromenvangers willen hebben bestel deze dan in
de webwinkel of stuur een e-mail dan kunnen wij deze wel voor
je meenemen naar de braderie na overleg !
Kijk voor het aanbod en prijzen in onze webwinkel :
https://www.oceandrumwebwinkel.nl/c1539301/dromenvangers-nu-25-korting-op-op/

Actie Thee in de maanden augustus & september
Van Harte Gefeliciteerd thee
“Een gezellig boeketje bloemen om te drinken”. In de maanden
augustus & september 2017 hebben wij onze zelf samengestelde thee

”Van Harte Gefeliciteerd Thee” in de aanbieding !

Handig om alvast op voorraad te hebben en het voordeel is je doet er veel langer
mee dan met een “echt” bosje bloemen !

In de actie periode kost de thee 50 gr geen € 2,95 maar
€ 2,50.
Ook te bestellen in de webwinkel : http://www.oceandrumwebwinkel.nl/c-3306549/thee-vande-maand/
Van Harte Gefeliciteerd Thee bevat oa. Rozenblaadjes, Lavendel, Goudsbloem en meer

Vooruitblik……
Zondag 1 oktober a.s. “Maak je eigen Oceandrum” in Krommenie
** nog enkele plaatsen vrij **
Vrijdagochtend 6 oktober a.s. “Leren Pendelen van A tot….” in Krommenie
Vrijdagmiddag 6 oktober a.s. “maak je Persoonlijke Pendel” in Krommenie
Maandagochtend 9 oktober a.s. “Maak je eigen Feng Shui Raamhanger” in
Krommenie
Graag tot ziens op een van de beurzen of in onze webwinkel :
http://www.oceandrumwebwinkel.nl

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.
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”.

