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Alle zintuigen weeÍ op scherp na Alternatieue
Beurs 0beron
Pijnacker - Ook de zesde editie van
Alternatieve Beurs Oberon in Het
Witte Huis, georganiseerd door linda
Dijkstra van de gelijknamige winkel
in de Stationsstraat in Pijnacker,
was weer een gÍoot succes. Bijna
veertig deelnemers en ontelbare
bezoekers wisten weer de weg
naar de eerste etage van Het Witte
Huis te vinden alwaar er allerlei
miniconsults gevolgd konden worden
waardoor iedereen - van teen tot
kruin in balans gebracht - tevreden
huiswaarts keerde.

Deze keer waren er veel nieuwe deel-
nemers, maar ook veel oude beken-
den. Louisa Perrelm presenteerde
haar nieuwe boek Charlotte en de
magische droomsokken. Een boek
dat zij schreef in contact met haar
overieden opa en dat samengaat met
een hele methode om ervoor te zor-
gen dat kinderen leren met hun ge-
voelens om te gaan en waar ook de
ouders van kunnen leren, vooral om-
dat ouders wel eens vergeten hoe fijn
het is om kind te zijn en de wereld op
die manier te aanschouwen.
Normaal gesproken geurt Het Witte
Huis van de heerlijke etensluchtjes,
maar deze zaterdag geurde het prach-
tige oude stadhuis naar etherische
oliën en de geurenreeks van Gaïa die
hier gepresenteerd werd. Uiteraard
zijn alle producten ook te koop bij
Linda voor wie nog na wil genieten.
En op de website www.oberon-new-
age.nl staan alle nieuwtjes en meer
informatie voor langere sessies die in
de praktijkruimte boven de winkel
het hele jaar door te volgen zí)n. (MB)
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Senie en Yvonne lieten zien hoe je met het uitdoen van oude ,jassen,

het verleden in één keer los kunilaten.

Aueke Agterbery toonde met foio's van edelsiÉnen waar
je mee zit en met welk advies je dit op kunt lossen,
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BaÍban uan Stein, hier knuffelend met linda DijktÍa,
maaktE kleine Soul(ollages.


