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Nicole van Olderen <nickysplace@gmail.com>

maandelijkse nieuwsbrief van Nicky's Place 08-2017
1 bericht
Nicky's Place Haarlem <nickysplace@gmail.com>
Aan: nickysplace@gmail.com

17 augustus 2017 om 10:00

* Plannen * Nieuws * Meditatie *

Nieuws van Nicky's Place, augustus 2017
Donderdag 17 augustus 2017,
Lieve mensen, vrienden, lezeressen,
En zo zijn we alweer in maand 8 – augustus – terecht gekomen en volgens de planetaire
informatie loopt Mercurius vanaf 13 augustus tm. 5 september retrograde. Ja het is weer zover,
retrograde van Mercurius betekend zoveel als dat op gebied van communicatie er veel “mis” kan
gaan, mails die niet aankomen, storingen in je apparatuur etc. Een perfecte periode om even “wat
oude stapels” op te ruimen en je verleden te verankeren i.p.v. nieuwe plannen uitwerken kun je
oude ervaringen afhechten.
Zo ben ik afgelopen weekend lekker thuis in mijn huispak in mijn huis in de weer geweest. Keihard
cd’tje aan, overal stapels papier, plantjes verpotten, ramen lappen met spiritus, ramen tegen
elkaar open, zonnetje erbij en tevreden en voldaan een filmpje gekeken. Dat was de film Selma
die ik na Zomergasten van vorige week op 6 augustus had opgenomen. Een documentaire/film
over Martin Luther King en zijn verzoek aan de President om gelijke stemrechten te verkrijgen
voor de Afro Amerikaanse bevolking. Deze film speelt zich af in 1964, en nu de afgelopen dagen
hoor ik weer over opstanden en rellen, het lijkt wel of de geschiedenis zich herhaalt….
Ja dat schrijven astrologen ook, maar dan gaat het over kosmische patronen die na vele
honderden jaren opnieuw terug komen.
Wij hebben als bevolking nog wel een rumoerig tijdje te gaan, optimistisch gezien mogen wij deze
periode van verheldering en versterking van ons energiebesef meemaken en eraan deelnemen.
Je leest mijn nieuwsbrief, vermoedelijk ben je ook op zoek naar bevestigingen dat je het bij het
juiste eind hebt als je naar je zesde zintuig luistert. En als je de televisie of de krant openslaat je
deze weer dichtklapt om de voorgeschotelde ellende niet langer te willen verteren. Het is niet
goed voor ons mensen… telkens weer die negativiteit en angst te voeden door beeld, geluid, of
energie van mensen om je heen.
Plant positieve gedachtes in je hoofd daar wordt je lijf vrolijk van, zorg goed voor jezelf! Doe aan
grondingsoefeningen, maak eens een groene wandeling in het bos en adem goed in. Kom naar
mijn nieuwe meditatielessen (op dinsdagavond) of bezoek een van de andere activiteiten.
Plant positieve gedachtes in je hoofd daar wordt je lijf vrolijk van, zorg goed voor jezelf!
Doe ook grondingsoefeningen, maak eens een groene wandeling in het bos en adem goed in.
Kom naar mijn nieuwe meditatielessen (op dinsdagavond) of bezoek een van de andere
activiteiten.
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Lieve groet van Nicole van Olderen en Dick Schoenmaker

* Nieuws uit het spirituele landschap! *

Heb je het al gehoord?
Ik start met meditatiegroepen op dinsdagavond.
De data voor de beurzen in 2018 in Haarlem en Oudkarspel zijn al bekend kijk verderop in de
nieuwsbrief.
Verschillende nieuwe rubrieken in de maandelijkse nieuwsbrief o.a. beurzen van anderen…
samenwerken maakt het een stuk gezelliger!
Dan weet je dat het goed zit als je een beurs bezoekt!
Tot gauw ziens!

Nieuws uit het spirituele landschap!
Een nieuwe rubriek met nieuws als er wat te vertellen en te delen valt!
Heb je al gehoord dat de pcp beurzen van voorheen Mariska en daarna Marianne nu zijn
overgenomen door Bodhi Vartman en Chantal en Ramon. Maandelijks een beurs in het oosten
van het land in een “Nieuw Jasje”.
Heb je al gehoord dat na vele jaren de Onkruidbeurs in 2018 geen vervolg krijgt.
Heb je al vernomen dat de eigenaar van Frontier Herman Hegge getroffen is door een heftige
virusinfectie, wil je hem een kaartje sturen dat kan naar: Marnixstraat 82, 1015 VX Amsterdam.
Heb je wel eens van de nieuwsbrief van Ron Fonteine gehoord? Ron verzamelt dagelijks
wereldwijd artikelen en vaak zijn ze ook nog vertaald.
Wist je dat wij er als bevolking honderden jaren over gedaan hebben om te beseffen dat de aarde
rond is?
Wist je dat er nog veel meer informatie is die wij niet willen “geloven” of beseffen….
Ga eens “lekker” lezen op de website van www.wanttoknow.nl

activiteiten van Nicole van Olderen

** Nieuw **
Haarlem, dinsdag 5 september, Meditatie voor beginners en beoefenaars.
In een kleine groep (max. 8 deelnemers) geef ik les in het beoefenen van meditatietechnieken.
Het is belangrijk, om regelmatig “rust” in te bouwen in het dagelijkse leven. Terug naar jezelf en je
innerlijke kracht, even geen digitale impulsen.
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Meditatie brengt ook inzichten in vragen die er in jouw leven spelen.
In haar sfeervolle huiskamer ben je van harte welkom! Meditatietrainer, Inspirator en Medium
Nicole van Olderen heeft vele jaren trainingen gevolgd op “the Arthur Findlay College” en wil
graag haar kennis delen en doorgeven.
Praktische informatie: Toegang € 12,50 incl. thee en water.
Er zijn twee lessen op dinsdagavond. Les 1 start om 19.15 – 20.15 uur.
Les 2 start om 20.45 – 21.45 uur.
De volgende data zijn 17 en 31 oktober, 7 en 28 november, 12 december.
Reserveren: 06-41041509 of mail: nickysplace@gmail.com

Haarlem, vrijdag 8 september, Mediumschap met Nicole van Olderen
Ben je nieuwsgierig naar die andere wereld en een bericht van overledenen of gidsen. Wil je eens
kennis maken met een medium maar een privé consult is wellicht "te eng" en de kans dat je in een
grote zaal daadwerkelijk aan de beurt komt is klein.
Dat is bij Nicole anders.
Zij komt regelmatig in De Groene Godin, voor groepen van maximaal 6 personen. De sfeer is
ontspannen, Nicole is echt en integer en iedereen komt aan de beurt!
Praktische informatie: Aanvang 19.30-21.30 uur. Er zijn 6 plaatsen beschikbaar.
Toegang € 17,50, inclusief koffie en thee. Inloop vanaf 19.00 uur.
Reserveren kan telefonisch: 023-551 7035, of per e-mail: info@degroenegodin.nl
Zie ook: www.degroenegodin.nl
De Groene Godin, Kleine Houtstraat 84, 2011 DR Haarlem.
Parkeren kan in garage De Kamp, slechts 2,88 per avond

Haarlem, vrijdagavond 15 september, Open Cirkel Mediumschap!
In een kleine groep oefenen we de verschillende aspecten van het mediumschap “Engelse stijl”
zoals: Reading, Healing, inspirational speaking, trance.
We werken volgens de regels van the Arthur Findlay College in Stansted.
Veilig & Actief & Leerzaam!
We beginnen met een meditatie en sluiten de avond af met een healing.
Inspirator en Medium Nicole van Olderen heeft vele jaren trainingen gevolgd op “the Arthur
Findlay College” en wil graag haar kennis delen en doorgeven.
Reserveer snel een plekje! Max 8 deelnemers!
Praktische informatie: Toegang € 15,-, incl. koffie en thee en water en lekkernijen. Deur open
19.00 uur, aanvang 19.30 – 21.30 uur.
Locatie: de huiskamer van Nicole, Cornelissteeg 4, zijstraatje van de Grote Houtstraat bij nummer
135, 2011 EA Haarlem.
Mijn winkeltje met de verkoop van nano mineraalzilverwater, Zeoliet en medicinale hennep of
cannabisolie is dan open!
Parkeertip: er geldt vanaf 19.01 uur een avondtarief in de parkeergarages Houtplein, de Kamp en
de Raaks.
Reserveren en informatie Nicole van Olderen: 06-41041509 of mail: nickysplace@gmail.com

Nicky’s Place, 47ste Spirituele Beurs in Haarlem!
23 en 24 september, open 11.00 - 17.00 uur, toegang € 6,Kennismakingsconsulten max. € 15,- voor 20 min.
De therapeuten, mediums, opstellers, healers, magnetiseurs, kaartleggers, masseurs en
paragnosten hebben allen jarenlange ervaring in het werken met de spirituele wereld.
Trefpunt ´t Trionk, van Oosten de Bruynstr. 60, 2014 VS Haarlem
www.nickysplace.nl of bel Nicole 06-41041509

Oudkarspel, vrijdagmiddag 29 september, Open Cirkel Mediumschap!
In een kleine groep oefenen we de verschillende aspecten van het mediumschap “Engelse stijl”
zoals: Reading, Healing, inspirational speaking.
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We werken volgens de regels van the Arthur Findlay College in Stansted.
Veilig & Actief & Leerzaam!
We beginnen met een meditatie en sluiten de middag af met een healing.
Inspirator en Medium Nicole van Olderen heeft vele jaren trainingen gevolgd op “the Arthur
Findlay College” en wil graag haar kennis delen en doorgeven.
Praktische informatie: Toegang € 15,-, incl. koffie en thee en water en lekkernijen. Open van
13.30 (inloop) aanvang programma 14.00 uur- 16.30 uur.
Reserveren: 06-41041509 of mail: nickysplace@gmail.com
Ik neem ook mijn winkeltje mee met de verkoop van nano mineraalzilverwater, Zeoliet en
medicinale hennep of cannabisolie.
In de huiskamer van Dick Schoenmaker, Lisdodde 17, 1724 XT Oudkarspel.

Volle Maan, donderdag 5 oktober, de Engelen komen logeren.
Heb jij ook al eens meegedaan als gastvrouw of gastheer en de Engelen voor vijf dagen te
logeren gehad in je huis? De reacties zijn fantastisch!
Doe ook mee, het kost NIETS, alleen TIJD en LIEFDE!!
Je kunt je opgeven via de mail nickysplace@gmail.com en aansluiten bij de faceboekgroep De
Engelen komen!
Om de Engelen op gepaste wijze te ontvangen, moet je op donderdag 5 oktober om 22.30 uur
thuis zijn (of op je aangegeven adres/plek).
Bereid je alvast voor op het bezoek van de Engelen door in een gepaste kamer of een gepast
hoekje van waar je bent het volgende op te stellen:
1 witte kaars (die je zelf gezegend hebt of een gewijde kaars of theelicht)
1 witte bloem of een plant met witte bloemetjes
3 hartenwensen opgeschreven op een vel papier in een envelop gevouwen
1 appel die je op die envelop legt

Oudkarspel, zondag 15 oktober, 8e Spirituele familiebeurs!
Open 11.00 - 17.00 uur, kennismakingsconsulten € 15,- voor 20 min.
Toegang: volwassenen € 6,-, 65+ korting: € 5,-.
Jeugd van 13 - 17 jaar: € 4,-. Kinderen tot 13 jaar onder begeleiding gratis!
o.a. Mediums ( neem een foto of voorwerp mee), tarot en kaartleggers, magnetiseren,
kindercoach, healing, massage, hand lezen, opstellingen, aura tekening, winkeltjes, een
kinderhoek en altijd nieuwe deelnemers uit de omgeving!
Kijk voor de lijst met deelnemers op www.nickysplace.nl
De beurs wordt gehouden in het Behouden Huis, Dorpsstraat 850 Oudkarspel gemeente
Langedijk. Voor informatie en vragen bel Nicole van Olderen 06-41041509

Haarlem, dinsdag 17 oktober, Meditatie voor beginners en beoefenaars.
In een kleine groep (max. 8 deelnemers) geef ik les in het beoefenen van meditatietechnieken.
Het is belangrijk, om regelmatig “rust” in te bouwen in het dagelijkse leven. Terug naar jezelf en je
innerlijke kracht, even geen digitale impulsen.
Meditatie brengt ook inzichten in vragen die er in jouw leven spelen.
In haar sfeervolle huiskamer ben je van harte welkom! Meditatietrainer, Inspirator en Medium
Nicole van Olderen heeft vele jaren trainingen gevolgd op “the Arthur Findlay College” en wil
graag haar kennis delen en doorgeven.
Praktische informatie: Toegang € 12,50 incl. thee en water.
Er zijn twee lessen op dinsdagavond. Les 1 start om 19.15 – 20.15 uur. Les 2 start om 20.45 –
21.45 uur.
Reserveren: 06-41041509 of mail: nickysplace@gmail.com
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Nicky's Place beursdata voor 2018
Haarlem:
10 en 11 februari
7 en 8 april de 50 ste beurs FEEST!
22 en 23 september
10 en 11 november
Oudkarspel:
18 maart
14 oktober

Reis(jes) en andere avonturen

Wittem – LB- 9 tm. 12 november, Stilte Retraite
Een “life changing” ervaring om met twee Chinese qigong leraren een stilte retraite te organiseren
in een prachtige, rustgevende omgeving.
Je verblijft 3 (evt 4) nachten in een eigen kamer. (twee persoons zou kunnen) met laken pakket,
douche en toilet vlakbij. Voor een kamer inclusief douche en toilet wordt €10,= extra gerekend.
Dieet wensen zijn bespreekbaar.
Adres: Arnold Janssenklooster Capucijnenweg 9 6286 BA Wittem
Kosten: € 455,- inclusief btw en alle maaltijden.
Aanmelden en contact: Jeanne Verhulst. Mobiel: 06-4868 8138
Email: studioverhulst@gmail.com of website: http://www.studioverhulst.nl/retraite/

PERU - Reis Buiten de Gebaande Paden 8 – 26/27 Oktober 2017
We bezoeken een aantal alternatieve plekken die nog ongerept en zeer krachtig zijn en tevens
meer ruimte laten voor spiritueel-sjamanistische invulling. Bij de ceremonies laat ik mij altijd leiden
door wat de plek vraagt en door wat er bij de deelnemers speelt aan thema’s. Pluspunt van deze
reis is het klimaat in deze periode. Er valt heel misschien af en toe een buitje, maar doorgaans is
het zonnig en warm. Dus hier zou je na de huidige
Nederlandse zomer heel erg blij van kunnen worden. EN het is het toeristische laagseizoen, dus
relatief rustig op de plekken waar normaalgesproken de grote groepen rondlopen. Dit typend wil ik
jou als lezer en mogelijk toekomstige medereiziger meegeven dat de reizen ruimte geven om
helderheid in je eigen processen te krijgen en hier wat mee te doen. Ik geef altijd aan dat de
reizen geen therapeutische insteek hebben, maar er gebeurt altijd van alles en niet alleen je
voeten zullen stappen zetten. De website www.qoyatika.com onder de tab Reizen.

België – Veerle, 25 tm 31 augustus, Samen de handen uit de mouwen...
Gedurende 1 week lang klussen we samen in het Anam Cara centrum en zullen we doorwerken
aan enkele mooie realisaties.
Naast de ochtendmeditatie, ceremonies en rituelen ontvang je op het einde van de week een
geschenkenbon twv 250 euro, voor deelname aan workshops van Griet of Roel.
Begeleiding: Griet, Roel en vrienden
Data: vr 25 (10u) tem do 31 augustus 2017, 20u (we ronden af met een avondmaal)
Bijdrage: Donatie van € 95,- voor de maaltijden van de hele week
Je ontvangt: op het einde van de werkweek een bon twv 200 euro die je kan inzetten voor
workshops bij Griet en Roel
Adres Parking: Zandstraat 7 te Veerle, dit is de parking van de kerk
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Voor Info kan je ons bereiken via: http://www.anamcara.be/werk-spirit-week.html

TIPS en TWEETJES

Judith Moore komt naar NL en België
INITIATIONS AND LIGHT ACTIVATIONS
I speak of the wounds of the Christ and the healing of the human soul. These are the wounds that
are created from betrayal, from hatred and from the religious conflict that creates the holy wars. It
is at the root of separation of humans through religious ideologies that deny the existence of One
Living God that ministers to all of the children of Earth regardless of their faith and regardless of
their religious practice.
Every soul is precious to the Living God and is part of the Immortal Body.
The soul cannot be separate from God, for God is Creation and all that is manifest from Creation
is manifest of love.
Centre De Bronhoeve Holland, Light Initiation and Readings
Felix and Arja Erkelens, Ossenwaard 14, 3945 PG Cothen
Scheduling for sessions, preference by email: arida@planet.nl
Phone at home: O343-562454, phone Arja: 06-46140200.

Schoorl, expositie van Truus Quax
Foto’s van zonsondergangen in de zaal en in de gang 3D-kunst van zijden bloemen.
Oorsprongweg 1 1871 HA Schoorl. Expositie In Buitencentrum Schoorlse duinen.
Nog te bezichtigen tot 30 september 2017.

Cadeautje uit de nieuwsbrief van Anam Cara te Veerle -België
Nicholas Breeze Wood, de oprichter van Sacred Hoop magazine, maakte zonet zijn
schitterende boek "Sacred Drums of Siberia" gratis beschikbaar, met de wens dat deze verspreid
mag worden.
Nicholas is een absolute kenner op het gebied van traditioneel en hedendaags sjamanisme en
heeft met name erg veel kennis over het Siberische en mongoolse sjamanisme.
In dit boek, dat bezaaid is met schitterend fotomateriaal, leer je over vele aspecten van de
sjamaantrom in Siberia, alsook hoe je zelf met je trom kan werken. Een aanrader. >>> Ga naar
de downloadpagina.

Andijk, 5 juli tm. 9 september, expositie Marius van Dokkum
Verteller met verf en penseel met vele details en een humoristische ondertoon!
Kunstschilder en kunstenaar Marius van Dokkum tevens ook werk van dochter Maartje.
Open van woensdag tm. zondag van 11.00 – 17.00 uur, www.expositieruimtedemantel.nl
Hornpad 19, en Dijkweg 108 en 172, 1619 HK Andijk.
Expositieruimte “De Mantel”, Hoedenmuseum “Zet ‘m Op”, Onyx de Winkel, Theetuin “de Libel”

Vanaf 28 september in de bioscoop, 88 minuten
Walk With Me is een prachtige cinematografische reis in de wereld van mindfulness, waarin De
wereldberoemde boeddhistische leermeester Thich Nhat Hanh centraal staat. Hij komt
oorspronkelijk uit Vietnam en heeft mindfulness naar het Westen gebracht. Als spiritueel leider
woont hij nu in Plum Village, een leefgemeenschap in rustiek Zuid-Frankrijk, waar hij samen met
andere zen-boeddhistische monniken en -nonnen mindfulness tot een wereldwijd fenomeen heeft
doen uitgroeien. Walk With Me biedt een nooit eerder vertoonde toegang in deze gemeenschap.
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Drie jaar lang werden de levens van de bewoners van Plum Village gevolgd en komen existentiële
vragen waarmee ze geconfronteerd worden aan bod in hun zoektocht naar acceptatie. Treed
binnen in een wereld van bewustwording.
Deze wonderlijke documentaire wordt verteld door niemand minder dan de charismatische, Oscargenomineerde Benedict Cumberbatch.
https://innergy.world/movie/90/walk-with-me
CineMien, Gedempt Hamerkanaal 139, 1021 KP Amsterdam
https://cinemien.nl/status/film-verwacht/

Oproep ervaringsverhalen rondom straling:
Op woensdagavond 27 september (reservedatum 18 oktober) wordt er door de gemeente
Haarlem een Raadsmarkt (voorlichtingsbijeenkomst) georganiseerd over het onderwerp Straling &
Gezondheid. Ook de gemeenten Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort zullen hierbij aanwezig
zijn.
Het doel van de Raadsmarkt is om de gemeenteraadsleden zo breed mogelijk te informeren over
het onderwerp straling, zodat er een stralingsbewust beleid binnen de re
Wij zijn nog op zoek naar ervaringsverhalen uit met name de gemeenten Bloemendaal en
Zandvoort, aangezien die gemeenten nog niet vertegenwoordigd zijn op onze nieuwe website:
https://stralingsbewustzuidkennemerland.nl/. Extra verhalen uit Haarlem en Heemstede
zijn uiteraard ook heel welkom. Er komen naar verwachting zo'n 20-30 gemeenteraadsleden uit 4
gemeenten naar de Raadsmarkt, dus een mooie gelegenheid om ons punt te maken!

Ciro Perrino naar Nederland voor 3 pianoconcerten
Op 8, 9 en 10 september komt Ciro Perrino, een Italiaans componist en musicus voor het eerst
naar Nederland om een drietal pianoconcerten te geven.
Zijn muziek heeft kenmerken van neo-klassiek, ambient en rustgevend.
Het pianoconcert bestaat uit twee delen van elk 40 minuten met een kwartier pauze.
Hij gaat muziek van de albums PICCOLE ALI NEL VENTO en BACK HOME spelen.
Op de site www.ciroperrino.nl kun je onder de knop LEES HIER HET VERHAAL elke maand
een van de composities beluisteren, die op het concert gespeeld gaan worden met het verhaal
erachter.
Onder de tab concerten kan je plaatsen reserveren voor onderstaande data.
Bilthoven, vrijdagavond 8 september, De Woudkapel, Beethovenlaan 21.
Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur. De toegang is 12 euro.
Haarlem, zaterdag 9 september, de Lutherse kerk, Witte Herenstraat 22, 2011 NV.
Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur. De toegang is 12 Euro.
Zwolle, zondagmiddag 10 september, Cultuurschip Thor, Pletterstraat 24, 8011 VG.
Aanvang 14.30 uur, zaal open 14.00 uur. De toegang is 12 Euro.

Cannabis olie, hennep olie, wiet olie

Vele namen voor een natuurproduct, wat in de jaren 30 (door de overheid en farmachemie van de
USA) in de ban is gedaan om haar heilzame werking te verbergen voor de mensheid.
Wil je meer weten over het gebruik van cannabisolie kijk dan op de website van
samenwerkennederland en tik cannabis of hennep in het zoekvenster en je vindt allerlei
informatie over dit natuurproduct.
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Ik ben verkooppunt in Haarlem van biologische met liefde gekweekte en gemaakte cannabisolie
van Isika.
We hebben al vele goede resultaten terug gehoord van de dames en heren die de druppels
gebruiken.

Warm aanbevolen

Haarlem, zaterdag 19 augustus, Open huis met Herbert van Erkelens en Inge Teunissen
Natuurlijk kunnen we maar een beperkt aantal mensen ontvangen. Maar omdat het nog in de
zomer is, verwachten we geen stormloop. We willen graag oude bekenden zien en nieuwe
mensen ontmoeten. Ons huis ligt dicht bij station Haarlem-Spaarnwoude. Het is gratis parkeren in
de Zuiderpolder waar we wonen.
Suzette Noiretstraat 36, 2033 AV Haarlem
Van 13.30 uur tot 16.30 uur
Aanmelden: herbertvanerkelens@gmail.comof bel: 023- 5331088

Duinen Vogelenzang, zaterdag 19 augustus, Stiltewandeling met Klankschalen, begeleid
door Anneke Vrijenhoek
In alle rust wandelen door bos en duin.
De kracht van de stilte energie ervaren samen met de klankschalen is betoverend!
Aanvang 09.15 tot 11.30
Locatie: Waterleidingduinen, ingang ‘de Oase’1e Leijweg 9 Vogelgenzang
kosten: € 15.= p.p. inclusief toegang duinen
Aanmelden: tel. 023-5259190 mob: 06-51707173
info@annekevrijenhoek.nl

Oude Wetering, woensdag 23 augustus, Direct een vrijer en blijer leven – Maandelijkse
bijeenkomst.
Pak jouw kans om je direct vrijer en blijer te voelen.
Maak deze dag de eerste stap.
Ik vraag een kleine bijdrage van € 17,00 voor de onkosten.
Ik werk met hooguit 20 mensen per groep.
Deze bijeenkomsten zijn geliefd en raken snel vol.
Opgeven: http://www.tonyrekelhoff.nl/

Bovenkarspel, woensdag 23 augustus, Engelenavond
Engelen vragen niets anders aan ons dan een open deur te organiseren voor wie het nodig heeft,
dus voel je vrij om te komen als je hart daarnaar voelt. Je bent van harte welkom voor een mooie
avond.
Maximaal 15 mensen zodat er voor ieder een persoonlijk tintje aan de avond gegeven kan
worden, de avonden zijn altijd verzorgd door minimaal twee mensen met de nodige ervaringen en
die elk hun eigen en unieke bijdrage leveren.
Aanmelden is gewenst, stuur je mail naar connyhogervorst@hotmail.com en je hoort of er een
plekje voor je vrij is op jouw gewenste avond. Bijdrage 5,-- pp inclusief koffie, iets erbij en
natuurlijk thee. Elke avond is van 20.00 tot 22.30 uur.
Conny Hogervorst, Troffel 11, 1611 LH Bovenkarspel
Mobiel: 06-22291287, http://connyhogervorst.nl/index.html

Anneke Wittermans, Dansen aan ZEE
Weekend 2 en 3 september Bergen van 07.00-16.00 €130,-
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13 en 14 september Katwijk van 10.00-17.00 €130,Reacties van cursisten:
‘Aan zee heb ik de draai van de dans ervaren en mijn draai gevonden.’ Wilma v D.
'Om 6 uur 's ochtends, met blote voeten, op het strand, dansen. Dat zijn 4 ingrediënten waar ik blij
van word.' Saskia vd K.
'Aan zee dansen is blik verruimend. Het nodigt uit om op een prettige manier met moeilijke
aspecten van het leven spelenderwijs om te gaan. Ik heb er nooit spijt van om daarvoor vroeg uit
de veren te komen'. Anita S
www.diadans.nl

Beverwijk, start maandag 4 sept., cursus Symbolon tarotkaarten
Aanvang 19.30 uur, in 7 avonden leer je de betekenis en intuïtieve legging.
Kosten €130,- inclusief boek, kaarten en multimap.
Informatie Truus Quax 06-27066843 of g.w.quax@casema.nl
www.truusquax.nl

Noord-Scharwoude, start donderdag 7 september, cursus spirituele zelfreflectie
Uit ervaring zo door de jaren heen leer ik dat de mens steeds verder van zichzelf verwijderd raakt
en hoe moeilijk men het heeft met het erkennen van zichzelf.
In een stappenplan bied ik a.h.w. een reis door jouw eigen blauwdruk heen.
Het is raadzaam om alle lessen te volgen.
7 Lessen, 2 x per maand, tijdstip: 13:30 tijdsduur: 2 tot 3 uur. Kosten € 25,- per les.
Locatie: Grasakker 15, Noord-Scharwoude
Opgave en info: Anneke Biersteker, tel: 0226-318070 of mobiel: 06-5172174
Meer informatie op www.arkra.nl
Haarlem, zaterdag 9 september, Judith Moore en Herbert van Erkelens
CROSSING THE RAINBOW BRIDGE; A MYSTICAL EXPERIENCE GUIDED BY THOTH
11:00 Am to 4:00 PM, Sufi Center, Burgwal 38 zw, 2011 BE Haarlem
Kosten van deelname aan workshop: € 55,- over te maken op IBAN NL64 INGB
0002002015 t.n.v. H. van Erkelens, Haarlem. (BIC: INGBNL2A)
Gaarne zelf lunch meenemen. Voor fruit en drinken wordt gezorgd. Informatie en
aanmelden via herbertvanerkelens@gmail.com of 023 – 5331088

Amsterdam, zondag 10 september, Maak je eigen Hollandse Rainstick van een berenklauw.
Een uniek waterval geluid, een klaterde regenbui of een fijne stromend geluid van een rivier. Een
meditatief werkje om je eigen rustgevend instrument te maken.
Locatie: de" Villa", Provinciale weg 36 te Amsterdam Zuid Oost.
Een prachtige locatie onder de Kastanjeboom of aan het water van de Gaasperplas.
Praktische info: inloop om 12:30 met koffie/thee: Start om 13:00 uur en afronding om 17:00 uur de
workshop is inclusief materiaal tijdens de thee pauze is er een broodje/lekkers. Uitwisseling
volwassenen €45 en kinderen vanaf 10 jaar €25
Geef je op via mail: maaike@inhartkracht.nl
Na aanmelding volgt een factuur. De aanmelding is definitief als het bedrag ontvangen is.
Hartgroet, Maaike Heijne den Bak.
Klankschalenmassage voor Ontspanning en Balans
www.inhartkracht.nl, mobiel: 06-28231475

Beverwijk, start dinsdag 12 sept., cursus Psychometrie
Aanvang 19.30 uur, in 4 avonden leer je voelen en zien welke energie in foto`s en voorwerpen
aanwezig is. Foto`s en voorwerpen meenemen.
Kosten € 60,- inclusief multimap.
Informatie Truus Quax 06-27066843 of g.w.quax@casema.nl
www.truusquax.nl

2-11-2017 21:17

Gmail - maandelijkse nieuwsbrief van Nicky's Place 08-2017

10 van 10

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=74de977a16&jsver=5IiT...

Beurzen door anderen georganiseerd
Almere, zondag 17 september, pcp beurs
T.M.G. Party en Congres Centre Almere
Sumatraweg 22, 1335 JM Almere Buiten.
Open 10.30 – 17.00 uur, toegang € 7,- , consulten max. € 15,Gratis lezingen en workshops. https://www.pcpbeurs.nl

Maarssenbroek, zondag 17 september, spirituele beurs van Lona Mooy,
Open 11.00 – 17.30 uur, toegang € 5,’t Schuurtje, volop gratis parkeergelegenheid.
Informatie via facebook: https://www.facebook.com/lona.mooy

Rijswijk, 23 en 24 september, De Broodfabriek
Paranormaal alternatief, Volmerlaan 12, 2288 GD Rijkswijk
Open 10.00 – 17.00 uur toegang € 8,http://www.paranormaalalternatief.nl/

Hoofddorp, zondag 24 september, spiritueel Haarlemmermeer
Onmoetingscentrum de Amazone, M.Wibautstraat 22, Hoofddorp
Open van 11.00 – 17.00 uur, toegang € 4,-, consulten max € 12,50
Ijacobs@quicknet.nl of www.ingridjacobs.nl

Sassenheim, zondag 1 oktober, Het Groene Hart spirituele beurs
De Oude Tol in Sassenheim.
http://www.groenehartspirituelebeurzen.nl/index.php

N. J. M. H. van Olderen
Cornelissteeg 4, 2011 EA Haarlem
T: 023-5321009, M: 06-41041509
mail: nickysplace@gmail.com
www.nickysplace.nl
www.samenwerkennederland.nl
www.fantasyislandmassage.nl
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