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Hallo lieve mensen,
Na een heerlijk buiten seizoen met super mooi weer, leuke braderieën en gezellige mensen is het weer
eens tijd voor onze Oceandrum nieuwsflits met leuke workshops en binnen beurzen !
Veel lees plezier !

Inhoud van deze nieuwsflits
-

Beurs; Edelstenen- en Mineralenbeurs Rijswijk
Vakantiesluiting Oceandrum webwinkel
Workshop; Leren Pendelen
Workshop; Maak je persoonlijke pendel
Workshop; Maak je eigen Oceandrum
Beurs; Paranormaalbeurs Rijswijk – met korting
Nieuw in onze webwinkel
Vooruitblik

Oceandrum.nl & Reiki 2002 op de Edelstenen & Mineralenbeurs in
Rijswijk
Op zaterdag 22 & zondag 23 september 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.

Vakantiesluiting Oceandrumwebwinkel.nl
Van 27 september t/m 9 oktober a.s. kunt u
wel uw bestelling plaatsen in onze webwinkel
(www.oceandrumwebwinkel.nl)
maar er zullen geen leveringen plaats vinden.
Vanaf woensdag 10 oktober a.s. zullen wij weer volledig beschikbaar zijn
en uw bestelling z.s.m. versturen. Onze excuses voor het ongemak.

Om het leed te verzachten hebben wij een vakantie actie
als je een bestelling plaatst van minimaal € 25,00
tussen 30 september & 7 oktober a.s. zijn de
verzendkosten GRATIS !
Om hier voor in aanmerking te komen gebruik je bij
korting code VAKANTIE18

De verzendkosten worden dan in je winkelwagen verrekend.
Let op : de korting kan NIET achteraf verrekend worden !
Woensdag 10 oktober a.s. zullen alle bestellingen verzonden worden.

Workshop “Leren pendelen van A tot…….”
Tijdens de workshop ga je leren werken met je pendel. Je gaat kennis- en contact maken met de
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 zondagochtend 21 oktober

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

zondagmiddag 21 oktober 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.

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.
We gaan eerst de mand uitzoeken die jij prettig vindt en hierna prepareren.
Daarna gaan we jouw eigen zee geluid samenstellen en de Oceandrum in
elkaar zetten en vullen met jouw eigen zee geluid. Na de lunch gaan we na
een korte visualisatie de oceandrum beschilderen en afwerken met een mooi bandje.
De workshop wordt gegeven op :

Vrijdag 26 oktober a.s. bij Oceandrum.nl in Krommenie.
***** Bij nog 2 aanmeldingen gaat deze workshop zeker door *****

En op Zaterdag 17 november a.s.

bij

Oceandrum.nl in Krommenie.

Tijd : van 10.00 tot ± 16.30 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 workshop neem jij
je eigen gemaakte oceandrum mee naar huis.

Oceandrum.nl & Reiki 2002 op de Paranormaalbeurs in Rijswijk
zaterdag 24 & zondag 25 november 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, kralen, bedeltjes, heerlijke zelf samengestelde kruidenthee,
mooie nieuwe ruwe en geslepen stenen en nog veel meer.
Op de kraam ernaast (kraam O1) kan je bij Sietske terecht voor een
“aura tekenen”.
De beurs is op beide dagen geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

consult

Wil je voor 5 euro naar de beurs i.p.v. 8 euro klik dan hieronder en vul de
code in !
Het is mogelijk om alvast online tickets te bestellen via : https://paranormaalalternatief.nl/bezoekers/kaartverkoop/
Voor jou hebben wij een interessante aanbieding om de aankomende Paranormaal Alternatief met korting te bezoeken (mocht
het zijn als je daar interesse in hebt). Normaal gesproken betaal je voor één entreebewijs aan de kassa € 8,00.

Via onze kortingscode betaal je € 5,00 !
Vul bij het bestellen van tickets de volgende kortingscode in: SPREEKINNOV18
We hopen jou natuurlijk terug te zien aan onze stand nummer N01 en O01 bij jouw bezoek aan de Paranormaal Alternatief
beurs. Adres: Volmerlaan 12 | 2288 GD Rijswijk | www.paranormaalalternatief.nl

Nieuwe artikelen in ons assortiment
Wij hebben weer een aantal nieuwe artikelen aan ons assortiment kunnen toevoegen.
Kijk in onze webwinkel : http://www.oceandrumwebwinkel.nl/c-1381699/nieuwe-artikelen/

Een “privé“ workshop is ook altijd mogelijk in Magenta in Zaandam, bij Oceandrum.nl in Krommenie of
op locatie, bel of mail om een datum af te spreken of voor vragen en/of voorwaarden bel 0628880973of mail naar info@oceandrum.nl.

Op zoek naar andere leuke workshops met edelstenen, klankschalen, meditatie,
reiki en nog veel meer leuks kijk dan op de website van Sietske :

http://www.reiki2002.nl/
Vooruitblik……
Misschien volgen er nog wat leuke kerstmarkten kijk hiervoor op :
https://www.oceandrumwebwinkel.nl/c-551605/beurs-braderie-agenda/
Graag tot ziens op een van de beurzen of in onze webwinkel :
http://www.oceandrumwebwinkel.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”.

