
De nieuwe webshop 
In onze vorige nieuwsbrief
hebben we al uitgebreid verteld
over onze laatste uitbreiding,
een webshop met een groot
aanbod van alternatieve en fair
trade producten. En we zijn blij
met de leuke reacties en te zien
dat deze al zo goed wordt
bezocht!

Heb jij onze nieuwe webshop al
eens gezien?

Nieuwe aanbiedingen
Regelmatig zijn er artikelen in de
aanbieding, we hebben ze
allemaal voor je bij elkaar gezet
op onze aanbiedingenpagina.

 
 

Tarot jaarkaarten
We hebben van alle jaarkaarten
een beschrijving gemaakt:

 
 
Tarot en symboliek
Deze pagina is heel erg
uitgebreid en nu verdeeld in 6
tabs:

Een compleet vernieuwde
tarotafdeling

Lenormand uitgebreid 
Het Lenormand stuk bij de tarotafdeling heeft een
nieuwe lay-out gekregen en is uitgebreid met
aandacht voor de kaarten in combinatie met andere
kaarten:

 
Nieuwe GRATIS kaartlegging: de Ster
De Ster geeft informatie over de huidige stand van
een bepaalde situatie, de stappen die je het beste zou
kunnen nemen, waar je voor op moet passen en wat
juist je sterke punten zijn, en het laat zien waar het
uiteindelijk toe kan leiden:

Ikoontjes
Op (bijna) alle
pagina's rechts
boven staat een
rijtje ikoontjes. 
 
Met één muisklik
kun je de pagina
waar je op dat
moment bent aan
je favorieten
toevoegen, mailen,
of naar Facebook,
Twitter, Hyves of
Google sturen. 
 
 

Zomer liefdes
horoscoop 
De nieuwe liefdes
horoscoop voor
de zomer staat
online.

 
 

CatharinaWeb is
ook op Youtube te
vinden, klik hier.
 
 

Volg ons ook op
twitter.

 
 

Krachtsieraad
aanbieding
"Circle of Love"
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Wat kun je binnenkort nog
meer verwachten?
Inmiddels hebben we al enige
honderden tarot decks voor je
verzameld, met namen,
afbeeldingen en andere
relevante informatie. Maar we
zijn nog maar op de helft van wat
er in de wereld aan aanbod is.
We gaan door tot we het idee
hebben enigszins 'bij' te zijn.

 

 
De zielskaart
Ook nieuw is de mogelijkheid tot het laten berekenen
van je zielskaart:

 

We kunnen hier natuurlijk niet alles noemen, en we
nodigen je dan ook uit om zelf eens te komen kijken
op de tarotafdeling van CatharinaWeb.

Tot ziens op CatharinaWeb!

Hartelijke groet,
Klaas en Carla

Tijdelijk van 52,95
nu 48,95

 
 
Nieuwe legging
Ken je deze
legging al: De weg
naar jezelf
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