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13 september 2017 om 15:12

* Meditatie * WINTERSCHOOL * Plannen * Beurs Haarlem *

Nieuws van Nicky's Place, september 2017
Woenasdag 13 september 2017,
Lieve mensen, vrienden, lezeressen,
De eerste herfststorm raast om mijn huis en ik schrijf het voorwoord voor de nieuwsbrief van
september. Het is even aanpoten vandaag want ik zit “in de zevendaagse van Henk Fransen”, en
daardoor verdeel ik mijn tijd deze week anders. Henk Fransen is arts en vertelt over het
zelfgenezende vermogen van je lichaam en deze zevendaagse is een “aanbieding” dat er elke
dag ruim een uur aan korte video’s (door Henk Fransen ingesproken) voor 24 uur online gezet
worden en die kun je dan gratis luisteren.
De informatie die Henk geeft, gaat over inzichten rondom kanker en hoe je daar zelf veel invloed
op kunt hebben. EHBK zo heet het programma Eerste Hulp bij Kanker.
Afgelopen weekend werd ik super vertraagd doordat ik een lekke band had en daardoor Haarlem
niet kon verlaten, wat een goed kosmisch plan was achteraf bezien waardoor ik kon starten met
de zeven daagse. Ik ben ook met mijn oude en nieuwe moodboard bezig ben geweest. In mijn
slaapkamer hangen twee grote prikborden met mijn allermooiste ansichtkaarten en
verjaardagskaarten en spreuken. Echter de nieuwere kaarten daar is geen plek meer voor. Ik had
dus al een derde prikbord gekocht en dat stond al enige maanden te wachten, dit weekend dus
het nieuwe bord uit de verpakking gehaald en neergezet en alvast de 1e belangrijkste items erop
geprikt.
Vandaag tijdens deze stormachtige woensdag ga ik ermee verder, en mijn winterkleding weer
tevoorschijn halen want ik heb zin in een warme trui.
Over de EHBK zal ik in de toekomst meer vertellen of via lezingen of via een blog dat vormt zich
vast wel.
Er is zoveel te doen en zoveel te leven! Maar mijn lijf zegt ook pfoeii wat wil je toch weer veel kind,
zullen we even de volgende maanden in kaart brengen voordat je een nieuw plan op de plank
klaarlegt wat aandacht wil om te groeien….Ja zeg ik en tik weer verder aan mijn voorwoord.
Ik zal vanaf deze maand minder “warm aanbevolen” items gaan plaatsen, wel verwijzingen geven
naar o.a. de agenda van Bewust Haarlem, waar veel evenementen in Haarlem te vinden zijn, dan
heb je netjes alles op een rijtje en Koorddanser voor festivals en beurzen.
Lieve groet van Nicole van Olderen en Dick Schoenmaker
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* Nieuws uit het spirituele landschap! *

Heb je het al gehoord?
De meditatiegroep gaat verder op dinsdag 17 oktober er is nog plek.
Ik had een superfout gemaakt bij de data voor de beurzen van 2018 had ik "ook" 2017 gezet. Nu
lijkt het alsof we achter elkaar beurzen hebben, nou dat klopt wel maar niet van mij!
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!
Nicole van Olderen, helderziend en heldervoelend medium.
Privé consulten in Oudkarspel op:
zaterdag 30 september, woensdag 4 oktober, zaterdag 28 oktober,
zaterdag 11 november.
Wil je op weg geholpen worden met het inzicht in de keuzes die er gemaakt kunnen worden, even
een klankbord en contact met je gidsen?
Helderziend en heldervoelend medium
Nicole van Olderen is de drijvende kracht achter Nicky’s Place, geboren met de gave van haar
grootmoeder, heeft Nicole het mediumschap in haar leven een goede plek kunnen geven. Nicole
is getraind op het beroemde Arthur Findlay College in Stansted – Engeland.
Consult 45 minuten voor € 67,50, je kunt het gesprek opnemen met je mobiele
telefoon.Reserveren: 06-41041509 of mail nickysplace@gmail.com
Kijk mijn filmpje op youtube klik hier

Verdieping in je Mediumschap, jaartraining start maart 2018.
Deze opleiding bestaat uit 9 maandelijkse lessen op vrijdag en is bedoeld voor mensen die meer
willen dan af en toe een dag les.
Heb je al eens eerder een workshop, Zomerschool of Winterschool of verdiepingsdag bij mij
gevolgd of bij iemand anders dan is deze nieuwe jaartraining een goede start voor je om je verder
te ontwikkelen in het Mediumschap.
Ik ben getraind op het wereldberoemde Arthur Findlay College in Stansted Engeland.
In Engeland is spiritualisme een erkend geloof of religie en zijn er verschillende opleidingen die
allemaal erkend zijn bij de SNU (Spiritualist National Union).
Heb je interesse stuur een mail en we kijken samen of dit bij je past!
Reserveren: 06-41041509 of mail nickysplace@gmail.com

WINTERSCHOOL in Haarlem: op vrijdag 12, 19 en 26 januari 2018.
Winterschool, ont-wikkel je zesde zintuig
We werken in een kleine groep (max 8 deelnemers)
We gaan aan de slag met jouw eigen kwaliteiten.
Reserveren: 06-41041509 of mail nickysplace@gmail.com

Vijf tips om beter in slaap te vallen
In bed gaan liggen, je ogen dichtdoen en wegdromen. Het gaat niet zo makkelijk voor iedereen.
Gelukkig zijn er een aantal dingen die je kan doen om beter in slaap te vallen. Vandaag geven wij
daarom 5 tips waardoor je beter in slaap valt.
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https://theoptimist.nl/daily/5-tips-om-beter-slaap-te-vallen/?utm_campaign=dailygeneral&utm_medium=email&utm_source=daily-general-2017-0829&utm_content=cal2action:5%20tips%20om%20beter%20in%
20slaap%20te%20vallen

Nieuws uit het spirituele landschap!
Een nieuwe rubriek met nieuws als er wat te vertellen en te delen valt!
Ik zal vanaf deze maand minder “warm aanbevolen” items gaan plaatsen, wel verwijzingen geven
naar o.a. de agenda van Bewust Haarlem, waar veel evenementen in Haarlem te vinden zijn, dan
heb je netjes alles op een rijtje en Koorddanser voor festivals en beurzen.
Bewust Haarlem: https://www.bewusthaarlem.nl/agenda
Koorddanser voor festivals en beurzen: https://kd.nl/

activiteiten van Nicole van Olderen

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.
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
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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
Haarlem, vrijdag 6 oktober, koffie drinken met de Engelen
Je bent van harte welkom om je ervaringen met elkaar te delen, vragen te stellen en een
engelenkaart te trekken.
Toegang: € 3,00, ochtend van 10.00 – 12.00 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!
Haarlem, vrijdag 6 oktober, koffie drinken met de Engelen
Je bent van harte welkom om je ervaringen met elkaar te delen, vragen te stellen en een
engelenkaart te trekken.
Toegang: € 3,00, middag van 14.00 – 16.00 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!

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.
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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

Haarlem, vrijdagavond 20 oktober, 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, 48ste Spirituele Beurs in Haarlem!
18 en 19 november, 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

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
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Reis(jes) en andere avonturen
Mindfulness & Yoga Retreat Frankrijk
23 - 30 september met Saskia Beugel
Wil je meer in je kracht staan? Wil je jezelf ontwikkelen en/of tot rust komen? Inspiratie voelen? Of
tools leren om gelukkiger te zijn en beter voor jezelf te zorgen? Of misschien gewoon zin in een
ontspannen en gezonde vakantie week? Dan is deze week voor jou!
7 overnachtingen vanaf € 680,- incl. workshops.
Meer informatie: mail saskia@rishis.nl of bel 06 30411883
https://www.myownretreat.com/
Amsterdam, Upcoming HeartFire events
October 15: Praful & Spirited Tribe Live in Concert at TOBACCO Theater
October 16: Praful & Vimal Healing Sound Healing Touch
November 10: Ajeet Kaur Live in Concert
February 24: Fia in Concert: Legacy of Light World Tour (Ticketsales starting soon!)
With our Hearts on Fire, Daniëlle & Jeroen
heartfire.nl

Almere, Monique Vork presenteert De Magie van Energie, "De Beleving"
Een verhaal, Een Quiz, Een Boodschap, Samenzijn & Muziek
Zaterdagavond: 23 september * 21 oktober * 18 november * 23 december
Kaarten: 22 euro (incl. koffie & / Hapje & Drankje)
Locatie: Stadslandgoed De Kemphaan, Gebouw van Stad en Natuur, Kemphaanstraat 1, 1358 AD
ALMERE
Ontvangst vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur
https://www.moniquevork.nl/shop/

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.
12 t/m 18 januari 2018: Zijn op Gran Canaria met Ilonka Heideveld
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Zijn op Gran Canaria. We gaan naar de oude heilige offerplaatsen van de oorspronkelijke
bewoners en naar mooie plekken in de natuur om te zijn, in alle rust ons te verbinden met de plek
om te voelen en te ervaren wat die ons brengt. Dat doen we met een meditatie en een kleine
ceremonie en we nemen alle tijd om te genieten. Aansluitend gaan we wandelen. Hoe lang en hoe
zwaar hangt af van de conditie van de groep.
Nieuwsgierig? Kijk op http://loosterveld.nl/gran-canaria voor meer informatie.

Stansted, 4-5-6 juli 2018, Arthur Findlay College, World Congress
The 3 night residential rate offers delegates attending the World Congress to stay at the Arthur
Findlay College.
Course Number 28a, Residential World Congress Package
Arrival Date Wednesday 4th July 2018 from 3pm for a 5pm start.
Departure Date Saturday 7th July 2018 after breakfast
Residents will have exclusive access to the Sanctuary where the main Congress will take place as
well as being able to enjoy the College each evening when the Congress finishes.
You will enjoy breakfast lunch and dinner with accommodation at the College as well as residential
access which is exclusive to residents after 6pm.
How To Book, Book Online Click herel
http://www.arthurfindlaycollege.org/prog2018/course28a-18.html
Call +44(0)1279 813636

Kitty Woud start in Huizen met drie verschillende trainingen
De Engel, Cesar Francklaan 13, 1272 EC Huizen
https://ditismediumschap.nl/workshops/healingcursus-met-kitty-woud

Zutphen, Nico Vlaar en Ruth Polak
Verder start ik (Nico) weer de opleiding tot Healer en Energetische Counselor.
Tijdens deze opleiding deel ik mijn 35 jarige ervaring in persoonlijke ontwikkeling dmv een aantal
zeer effectieve concepten.
Op de website www.aumra.nl onder het kopje trainingen vind je alle informatie hierover. Ik
werk met maximaal 4 personen.

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.
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Overveen, zaterdag 16 september, kledingruilcafé bij Duurzaam Overveen
Het najaar houden we weer ons kledingruilcafé bij buurtvereniging Tinholt in Overveen. Elke
keer gezellig: passen, feedback geven, kletsen bij de theetafel, kleding aantrekken die je anders
niet zo snel zou dragen. Een kledingruilcafé is daarvoor een prima gelegenheid. Draag je het toch
niet, dan lever je het kledingstuk de volgende keer weer in. We vragen een bijdrage van 5 euro
om de kosten van huur e.d. te betalen. Inleveren en ruilen gebeurt tegelijkertijd. Je bent welkom
van 13.00 tot ongeveer 16.00 uur.

Bezoek Botanical Beauty tijdens de vakbeurs in Utrecht.
* Botanical Beauty staat met een grote, mooie stand op de Vakbeurs in Utrecht, het Beauty Trade
Festival: van zaterdag 16 september tot en met maandag 18 september. Hopelijk zien we je daar!
:) We zullen zorgen voor een mooie klantaanbieding.
* Dode Zee Water, Multi Use Oil en Rose Water Skin Spray worden op de beurs gelanceerd in
glas. Reden? We willen meehelpen aan het grote plastic probleem in de wereld. (Zie o.a. de film
'An Ocean of Plastic'.) De verpakkingen zullen er exclusiever en mooier gaan uitzien met
transparante labels.
http://www.botanicalbeauty.nl/index.php

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.

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.
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 29 november 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!
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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.
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
Ik zal vanaf september minder “warm aanbevolen” items gaan plaatsen, wel verwijzingen geven
naar o.a. Bewust Haarlem: https://www.bewusthaarlem.nl/agenda
waar veel evenementen in Haarlem te vinden zijn.
Koorddanser voor festivals en beurzen: https://kd.nl/
dan heb je netjes alles op een rijtje voor festivals en beurzen.
Heemstede, donderdag 14 september, Sanulogic, Rino Heidstra
Rino komt deze avond uitleg geven over zijn methode om ziektes door metalen en vergiftiging op
te sporen.
Deur open 19.30 uur, aanvang 20.00-22.30 uur. Kosten € 12,50
Informatie op http://www.delezing.nl/agenda
Vragen, email ons: info@delezing.nl +31(0) 622 686 750 of +31(0) 252 225 866

Haarlem, 15-17 september, Happy Me – science of mind
Een sprankelend weekend met inspirerende lezingen en interactieve workshops. Voor een ieder
die blij en positief in het leven wil staan. Maak gebruik van de tips en ideeën die jou worden
aangereikt door uitstekende sprekers, om jouw positieve energie te laten stralen.
Laat de wereld zien welke talenten je hebt en haal alles uit jezelf. Er is ook ruimte voor
ontspanning zoals Yoga, Tai Chi, Meditatie.
Dit evenement wordt georganiseerd door www.carmendehaan.nl
Registreer nu: www.scienceofmindconferecenetherlands.com

Haarlem, Sunday 17 september, Relaxing the Body, Quieting the Mind
- a Vijnana Yoga workshop by Dick and Cecilia
Cecilia (www.studiostark.net) and Dick (www.yogametdick.com) have been and still are
studying, teaching, practicing and laughing together for more than 12 years now When: Sunday 17/9 2017, 13.00 – 16.00
Where : Movement Studio Haarlem, Kinderhuissingel 4E
Investment : EUR 45 :Sign up and/or ask for more information: Cecilia@studiostark.net, 06-46157019
info@dicklangenberg.com , 06-14448111
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Vogelenzang, zondag 17 september, bostocht Leyduin
Gasterij Leyduin, Manpadslaan 1, 2114 BJ Vogelenzang.
Van 11.00 – 14.00 uur.
Bijdrage: € 12,50 p.p. inclusief twee kopjes koffie of thee en een Sjerps remedie.
Door: René Rademaker en Ingrid Sjerps
Opgeven: tel. 06-3630 6586 of email skaja@ziggo.nl

Zwaanshoek, lezingen waar je bij wilt zijn! Georganiseerd door Want To Know
Zondag 17 september – 14:00 – 17:00 uur
Maurits Prins: ‘Het bedrog van Rome’..
De Rooms Katholieke Kerk, een uitgedacht instituut
Gebaseerd op leugens, intriges en malversaties.
Zondag 24 september – 14:00 – 17:00 uur
Reïncarnatietherapeut Maarten Oversier
Zondag 8 oktober – 14:00 – 17:00 uur
Ir. Coen Vermeeren ‘UFO’s bestaan gewoon!’..
Zondag 22 oktober – 14:00 – 17:00 uur
Thea Terlouw: ‘De Heelkamers’..
Zondag 12 november – 14:00 – 17:00 uur
Paul Ganzevles: ‘Orgon, magische levensenergie’
Locatie: Quinta Essentia, Spieringweg 913, 2136 LK Zwaanshoek (NH)
Reserveer alle vijf de lezingen en ontvang 20% korting. Dus 5 halen vier betalen!!
Aanbieding geldig tot en met zondag 17 september!
Ook los te volgen dan kost een lezing € 20,De informatie over elke lezing vind je op DEZE LINK.
Een hartelijke groet, Guido Jonkers
(publishing editor WantToKnow.nl/be)

Bovenkarspel, woensdag 20 september, Herfst equinox, 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, website: http://connyhogervorst.nl/index.html

Hoofddorp, woensdag 20 september, begeleide meditatie.
Adres: Skaja, Oranjestraat 18, 2131XP Hoofddorp.
19.30 – 22.30 uur. Bijdrage: € 10,- p.p. inclusief kopje koffie of thee. Door: Kees Otten. Opgeven:
t: 06-3630 6586, mail: skaja@ziggo/.nl

Culemborg, donderdag, 21 september, astro avond
Lees hier: Astro Avond
Kosten € 10,- aanvang 20.00 – 22.00 uur.
4101 ZZ Culemborg, T.W.A. Ausemsburcht 2
Heidrun Astrologie & Geomantie
+31 (0)618 74 74 09 of +31 (0)345 77 94 32
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www.heidrunastrologie.com

Obdam, zaterdag 23 september “leren omgaan met je gevoeligheid”
Lezing, uitleg en de praktijk door: Mirjam Leféber
Aanvang 14.00-16.00 uur, entree € 10,00
We zijn als mens geboren met een energieveld om het lichaam. Alleen ervaren we onze
gevoeligheid niet altijd even positief, terwijl dit een hele mooie kwaliteit kan zijn. Voordat je er
achter bent wat het eigenlijk is, hoe het werkt en wat je ermee kan doen, ben je vaak jaren verder.
Deze middag zal ik voor de pauze stap voor stap uitleggen hoe je hier op een positieve manier
mee om kunt leren gaan zodat het jou plezier geeft. Na de pauze geef ik praktische informatie
zodat je het thuis zelf in de praktijk kunt brengen. Aan het eind van de middag krijg je de
gelegenheid tot het stellen van een vraag. Deze middag geeft inzichten aan mensen die door
gevoeligheid in onbalans zijn geraakt waardoor er fysieke en mentale klachten zijn ontstaan.
Aanmelden voor de cursussen en de lezing kan via de site: www.mirjamlefeber.nl of bel 072
5611887.

Bergen N-H, zaterdag 23 september, Do Lemette waterlezen en witte Indische magie
Voor de pause zal hij gaan “waterlezen, na de pauze een lezing over witte Magie
De spirituele handboekbinder Ton van der Leeden van www.handboekbinderijvanderleeden.nl organiseert spirituele lezingen in zijn atelier te Bergen N.H.
Reserveren via e-mail adres tonyvan@xs4all.nl
Locatie: Filarskiweg 31, 1862 VA Bergen N.H., Telefoon 072-5895788
Aanvang: 14.30 uur, deur open om 14.00 uur.

Culemborg zondag 24 september, lezing Heilige Lichtdans in de seksualiteit
Lees hier: Heilige Lichtdans
Kosten € 15,00, aanvang 19.30 uur.
4101 ZZ Culemborg, T.W.A. Ausemsburcht 2
Heidrun Astrologie & Geomantie
+31 (0)618 74 74 09 of +31 (0)345 77 94 32
www.heidrunastrologie.com

Amsterdam, zondag 24 september, healingmiddag met Lars Muhl
De Deense bestseller auteur Lars Muhl komt weer naar Nederland.
Lars is de schrijver van o.a. De Ziener, De Magdaleen en De Graal.
We werken met o.a. de olie die Maria Magdalena gebruikte (Sacred Oils) en met de 'geheime'
genezende (Sacred Chants) klanken.
Lars Muhl is een autoriteit op het gebied van de mystiek van klank, healing en heilige oliën. Voor
meer info over deze boeiende workshop: klik hier
Tijd: 13u30 tot 16u30
Bijdrage: online €32,50 aan de zaal €35,Locatie: Vrijburgkerk, Diepenbrockstraat 46, 1077 WE Amsterdam

Delft, donderdag 28 september, Muziek & Demonstratie Mediumschap
Met Lambert Mutsaers en John Johnson.
Aanvang: 20:00 – 21:30 uur, kosten € 15,- (Studenten € 12,50).
Info en aanmelden via: mediumjohnjohnson@gmail.com
Mis dit experiment op 28-9 niet! Een avond waar pianomuziek twee werelden verbindt. Lambert
Mutsaers speelt geïnspireerd piano waarna John Johnson communicatie met uw overleden
dierbaren demonstreert.
Het Boomhuis Delft, Beukenlaan 2A, 2612 VC DELFT
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Delft, vrijdag 29 september, Lied van jouw Ziel – Workshop Stembevrijding
Door Lambert Mutsaers. Aanvang: 12.30 – 17.00 uur, kosten € 60,-.
Info en aanmelden: www. lambertmutsaers.nl
Het Boomhuis Delft, Beukenlaan 2A, 2612 VC DELFT

Haarlem, zondag 1 oktober, klankschalenligconcert.
Even de tijd nemen voor jezelf en heerlijk ontspannen liggen en
de magische en helende klanken van de schalen hun werk laten doen.
Matjes, dekens en kussens zijn aanwezig dus je hoeft zelf niets mee te nemen.
In de kapel van het Rosenstock Huessy huis, Hagestraat 10, Haarlem. Kosten € 15,-. Aanvang:
14.30 – 16.00 uur.
Opgave bij Anneke Vrijenhoek. 06- 51707173 of 023-5259190

Santpoort zuid, zondag 8 oktober, bostocht burgemeester Rijkenspark
Van 11.00 – 14.00 uur.
Restaurant Boschbeek, Wüstelaan 75, 2082 AB Santpoort Zuid
Bijdrage: € 12,50 p.p. inclusief twee kopjes koffie of thee en een Sjerps remedie.
Door: René Rademaker en Ingrid Sjerps
Opgeven: tel. 06-3630 6586 of email skaja@ziggo.nl
Eemnes, donderdag 12 oktober, seminar over magnesium
Door Dorothé Lueb, Natuurgeneeskundig- en Orthomoleculair kPNI docent
Al vele jaren verzorgt zij lezingen en workshops over diverse onderwerpen die altijd hoge cijfers
krijgen van de deelnemers.
Zij weet als geen ander de stof op een begrijpelijke manier over te brengen.
Van 13:00-17:00 uur, tickets € 17,50
Hotel de Witte Bergen, Rijksweg 2A, 3755 MV Eemnes
+31 (0) 320 410 902, https://magnesium-seminar.nl/

Bovenkarspel, woensdag 25 oktober, aandacht voor kinderen, 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

Rijswijk, zaterdag 28 oktober, 8e Congres over Geneeskunde en Spiritualiteit.
Van 9.15 tot 17.30 uur, ontvangst vanaf 8:30 uur, in het Woonzorgcentrum Steenvoorde, Generaal
Spoorlaan 62, 2285 CH Rijswijk, in de theaterzaal.
Kom luisteren naar artsen, die vanuit een spirituele visie vertellen over thema’s zoals het
bewustzijn, de hersenen en het lichaam, de geest en de ziel, het driedelige brein in de dienst van
de geest, casus van kinderpsychiatrie, een spirituele visie over burnout en depressiviteit.
Inschrijving slechts €35,00 voor de hele dag, inclusief lunch voor aanmeldingen tot 15 oktober!
Voor inschrijving en informatie: http://www.geneeskundeenspiritualiteit.nl
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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

Steenwijk, zondag 15 oktober, pcp beurs
Theater de Meenthe, Stationsplein 1, 8331GM Steenwijk.
Open 10.30 – 17.00 uur, toegang € 7,- , consulten max. € 15,Gratis lezingen en workshops. https://www.pcpbeurs.nl
IJmuiden, zondag 29 oktober, Samma Saya
http://www.sammasaya.com/

Baarn, zondag 29 oktober, Arcana spirituele beurs
Open van 11.00 - 17.00 uur, consulten max. € 7,50. Toegang € 7,De Pool, Dahliastraat 18 in Baarn.
http://www.arcanabaarn.nl/beurs.html

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