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Nicky's Place Haarlem <nickysplace@gmail.com>
Aan: nickysplace@gmail.com

15 november 2017 om 18:16

* Doorgaan *
* Vervolg *
* Themadagen en workshops *

Nieuws van Nicky's Place, november 2017
Lieve mensen, lezers, vrienden en vriendinnen,
Woensdag 15 november 2017
Het leven beweegt zich voort en vele mensen om mij heen voelen en ervaren vertraging, storing,
vermoeidheid, slaapproblemen en depressie!
Praktisch gezien (zo’n bril draag ik meestal) zijn we nu in de fase beland met een vermindering
aan zonlicht. De herfst en de onrust van de stormen dragen daar ook nog aan bij. Een ander punt
is dat het goed is om in te zien dat wij in de wintermaanden meer slaap nodig hebben en meer
naar binnen horen te keren zodat in de lente alle nieuwe knoppen weer vol levenskracht zullen
gaan groeien. Neem je moment om even te genieten in je stoel van het feit dat je alweer een
Zomer aan je levenspad hebt toegevoegd. Tel je zegeningen, keer op keer.
Ik bereid mij voor op de komende 48ste spirituele beurs, 18 en 19 november, voorlopig de
laatste in Haarlem, en dit voelt zo als afscheid nemen wat het ook is, en ook ruimte maken om te
rusten en te gaan bouwen aan nieuwe plannen en deze in 2018 vorm geven.
Vier themadagen in Vijfhuizen staan er op de planning, in ieder seizoen één.
En de spirituele familiebeurs in Oudkarspel op 11 februari 2018.
En in januari 2018 voor het eerst de Winterschool, want daar heb ik nu de tijd voor!
Er is nog plaats!
Ook start er in maart 2018 de jaartraining ontwikkel je mediumschap, in de groep zijn nog
enkele plekken vrij, dus wacht niet te lang met jouw aanmelding.
En samen met Dick geef ik tantramassage workshops voor stellen. Fantasy Island Massage,
een nieuw bedrijf aan onze Levensboom! Voelen en beleven zijn zulke basisbehoeftes die wij als
mensen vaak naar de achtergrond schuiven.
Wij beginnen met het goede voorbeeld geven in 2018, of zoveel eerder, aanstaand weekend kun
je van ons beiden een heerlijke knuffel ontvangen.
Een afscheid en zeker ook een nieuw begin. Een afscheid van Nicky’s Place als
beursorganisator in het Trefpunt ’t Trionk. Jolanda de Koter neemt het stokje over en organiseert
met haar bedrijf Groene Hart spirituele beurzen in hetzelfde Trefpunt
’t Trionk op zondag 8 april haar beurs in Haarlem.
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Nicky’s Place verhuist met de themadagen naar Villa Vijf33 in Vijfhuizen, een nieuwe plek.
Deze plek is open en licht en een fijne bijkomstigheid: Cees maakt voor ons de overheerlijke lunch
klaar. Dus komt allen om op zaterdag 30 december het OUDjaarritueel met ons te vieren
met dans, meditatie, zingen, wensen, loslaten, verbinden, kracht, energie, samenzijn en een
heerlijke maaltijd!
Voor nu genoeg geschreven, of eigenlijk nog niet…. Mocht je dus slaapproblemen hebben of
stress ervaren kijk dan op mijn website samenwerkennederland en zoek op slaap, twee pagina’s
vol met tips heb ik voor je verzameld om te onderzoeken hoe jij de winter beter door kunt komen.
Of maak gebruik van de biologische cannabisolie waarvan ik verkooppunt ben.
Voor nu, goede reis en vreugde op je levenspad!
Lieve groet van Nicole van Olderen en Dick Schoenmaker

* Nicole van Olderen, medium *

De praktijk is gesloten vanaf zaterdag 2 december tot 1 februari 2018.
Nicole van Olderen, helderziend en heldervoelend medium.
Privé consulten in Oudkarspel op:
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

* Nicole van Olderen, lerares *

WINTERSCHOOL in Haarlem: op vrijdag 12, zaterdag 20 en zondag 21
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.
Kijk voor meer informatie op: de Winterschool. Er is nog plaats!
Reserveren: 06-41041509 of mail nickysplace@gmail.com
P.S. winterschool kan het opstapje zijn om deel te kunnen nemen aan de Jaartraining!

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.
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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

activiteiten van Nicole van Olderen
tot en met 30 december 2017

Nicky’s Place, 48ste Spirituele Beurs in Haarlem en tevens voorlopige
laatste 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
Met op zaterdag *gratis*:
13.00 – 13.45 uur: Meditatie met Nicole van Olderen:
“gronden en je hoofd leeg maken in het hier en NU zijn”.
15.00 – 15.45 uur: Lezing door Nicole van Olderen:
“hoe blijf ik positief en hoe verander ik mijn denken?”

Haarlem, dinsdag 28 november, 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.
Les start om 19.15 – 20.15 uur. Deur open om 19.00 uur.
Reserveren: 06-41041509 of mail: nickysplace@gmail.com
Oudkarspel, vrijdagmiddag 1 december, 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
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
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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.

Haarlem, zaterdag 2 december, promotie in winkelcentrum Schalkwijk!
Nicole is te gast bij Linda Verdel, je kunt terecht voor een GRATIS kaartlegging van 13.00 – 17.00
uur. Rivieradreef 52A, 2037 AH in Haarlem. www.labellinda.com

Haarlem, dinsdag 12 december, 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.
Les start om 19.15 – 20.15 uur. Deur open om 19.00 uur.
Reserveren: 06-41041509 of mail: nickysplace@gmail.com

Lutjebroek, woensdag 13 december, Numerologie en inzicht
Nicole verzorgt een avond vol informatie over numerologie en geeft a.d.h.v. je geboortedatum
inzicht op je levenspad.
Zaal open 19.45, aanvang programma 20.00 – 22.15 uur. Toegang € 5,Spirituele vereniging Iris, de Wurf, Fresialaan 2, Lutjebroek.
http://www.spiritueleverenigingiris.nl/programma-2017/
https://goo.gl/maps/Tq3avCSbnNL2

Vijfhuizen, zaterdag 30 december, OUDjaarsritueel!
Dans, meditatie, zingen, wensen, loslaten, verbinden, kracht, energie, samenzijn.
We sluiten 2017 gezamenlijk af, op de nieuwe locatie, waar Nicole in 2018 meerdere themadagen
gaat organiseren.
Wij zijn te gast bij Villa Vijf33, Kromme Spieringweg 533, 2141 AK Vijfhuizen.
De deur is open vanaf 15:00 uur. Lekker even de tijd nemen om elkaar te ontmoeten, kopje thee
en koffie.
Aanvang programma 16:00 uur tot 20:00 uur.
Het OUDjaarritueel bevat o.a.
Een geleide meditatie om achter je te laten wat volbracht is of wat losgelaten mag worden.
Een vuurplek waar wij gezamenlijk onze resten van 2017 in achter kunnen laten.
Een lezing over hoe je jezelf kunt focussen op wat het nieuwe jaar je gaat brengen en op welke
wijze je deze wensen kunt (leren) manifesteren.
Een dansmoment om los te komen en kracht op te doen.
Een gezamenlijke maaltijd bereid door Cees Mooij.
Door Nicole van Olderen, medium, coach en lerares, tevens eigenaresse van Nicky’s Place en
organisator van de spirituele beurs.
De kosten zijn incl. maaltijd en alcoholvrije drankjes € 32,50
65+ € 2,50 korting.
Reserveer je voor twee personen tegelijk dan ontvang je € 1,25 korting per persoon.
Gratis parkeren. Makkelijk te bereiken met bus 300, halte Vijfhuizen, 10 minuutjes lopen! Haal en
brengservice op aanvraag!
Meer informatie bij Nicole 06-41041509, rReserveren via: nickysplace@gmail.com
https://goo.gl/maps/w95SyP3sGC32
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Nicky's Place beursdata voor 2018
Zoals ik hierboven al schrijf stop ik tijdelijk met het organiseren van spirituele beurzen in Haarlem
en in ieder geval het gehele jaar 2018. Wel blijf ik bijeenkomsten organiseren en de spirituele
familiebeurs in Oudkarspel op zondag 11 februari 2018.

Reis(jes) en andere avonturen
12 t/m 18 januari 2018: Zijn op Gran Canaria met Ilonka Heideveld
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
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Een overdenking over onze innerlijke diamant uit de nieuwsbrief van Want to Know
https://www.wanttoknow.nl/inspiratie/arend-zeevat/schatgraven-naar-dezielsdiamant/

‘’Natuurbeleving versterkt Passend onderwijs”
Graag vraag ik (nogmaals) aandacht voor deze Crowdfund campagne ‘’Natuurbeleving versterkt
Passend onderwijs” die mijn nicht Brigitta Huigsloot is gestart!
Doe je mee? Hoeveel je wil doneren kan je zelf bepalen.
Korte projectomschrijving;
Door jouw donatie kunnen kinderen (met speciale behoeften) uit een volle klas met een
natuurpedagoog naar de speelnatuur op het schoolplein waar extra individuele aandacht wordt
gegeven.
Natuurbeleving & Moestuinieren staan hierin voorop!
De Winst; rust in het hoofd, herstel van concentratie, gerichte aandacht in de klas & het versterken
van sociale relaties.
Kijk op
https://crowdfundingvoornatuur.nl/natuurbeleving-versterkt-passend-onderwijs
En lees meer over de campagne en wil je a.u.b. doneren.
Dank je voor je belangstelling en medewerking.
Wil je dit bericht doorsturen in je vriendenkring?
hartelijke groeten, Brigitta Huigsloot, Rozenrood NatuurActiviteiten

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!

Groene Mug Bokaal 2018
Duurzame ondernemingen kunnen zich vanaf nu aanmelden om kans te maken op de Groene
Mug Bokaal. Een wisselprijs die wordt uitgereikt aan een Haarlemse onderneming die zich sterk
maakt voor een duurzame stad. De wisselbokaal werd vorig jaar gewonnen door Beebox.
Een vijfkoppige jury bepaalt uiteindelijk welke zes ondernemingen genomineerd worden. Deze
worden eind december bekend gemaakt waarna het publiek kan stemmen voor bepaling van de
winnaar. De uiteindelijke winnaar wordt tijdens de Groene Mug Bokaal netwerkbijeenkomst in
februari bekend gemaakt.
Ken jij of ben jij een duurzame onderneming? Meld de onderneming dan aan via het online
aanmeldformulier Groene Mug Bokaal 2018.
Aanmelden kan tot en met 11 december 2017.

Cannabis olie, hennep olie, wiet olie
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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 nu 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.
Regenboogslang, centrum in Haarlem:
http://www.regenboogslang.net/index.php/agendaa

Wilnis, 18 en 19 november, Expositie ‘Balans en Verbinding’
Door Odeke Kwantes en Hedy Jagtman
In Galerie ‘Boven Verwachting’, Herenweg 183-A, 3648 CD Wilnis
12.00 – 17.00 uur.

Huizen, 18 en 19 november, workshop visualiserend genezen
Dit weekend geven we de workshop "Visualiserend genezen". Voor practitioners en therapeuten
die een extra tool willen hebben om het genezingsproces van hun cliënt aanzienlijk te versnellen.
Wij geven deze bijzondere workshop slechts 1 x per jaar. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar

Aalsmeer, zondag 19 november, een Rondje Vrijthof met Opera Familia
In de voorstelling “Een rondje Vrijthof” verbinden Carla, Belinda en Paul van Opera Familia op
feestelijke wijze de Weense wals met hoogtepunten uit wereldberoemde opera’s, operettes en
musicals.
Aanvang: 15:30 uur (de zaal gaat om 14.45 uur open)
Entreeprijs: € 21,50
Reserveren: www.crowntheateraalsmeer.nl
Adres: Crown Theater, Van Cleeffkade 15, Aalsmeer
Haarlem, woensdag 22 november, diner van verlangen voor vrouwen!
Wanneer voel jij je mooi? Waar is dat van afhankelijk? Van je kleding, je stemming, je omgeving?
Of sta je er niet zo bij stil? Ik ben Janny en op deze pagina van mijn website vind je de gegevens
over het diner. Met heerlijke gerechten van Sabien Bosman, kunstzinnige patisserie door Saskia
van Gelderen en poëtische zang door Neriyah Duval. Voorgerecht eten we in stilte, tijdens het
hoofdgerecht ga je in gesprek met je tafelgenoten en genieten we van elkaars schoonheid.
Opgave:info@jannytermeer.nl Kosten zijn € 39,50. Excl. drankjes.
Bij restaurant Staal kun je alleen pinnen.
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Hoofddorp, woensdag 22 november, 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

Almere, woensdag 22 november, lezing Germaanse Nieuwe Geneeskunde
Deze avond wordt verzorgd door Joanne Kersten www.learningGNM.com
Is het waar dat wij aangevallen kunnen worden door schimmels, bacteriën en virussen, dat kanker
een dodelijke ziekte is en dat er allerlei invloeden zijn van buitenaf die kanker verwekkend
zijn? Zijn wij werkelijk zo kwetsbaar?
Theorieën al meer dan honderd jaar oud, gebaseerd op de strijd tussen goed en kwaad zitten nog
diepgeworteld in zowel de reguliere- als de alternatieve geneeskunde.
Ontvangst vanaf 19.30 uur, aanvang: 20.00 uur, entree: € 15,- incl. koffie en thee.
Vooraf aanmelden: agenda@spiritueelcentrumalmere.nl
Na ontvangst van onze reserveringsbevestiging, is je reservering gegarandeerd.
Geen bevestiging ontvangen? bel: 06- 55792325
Locatie: Gebouw van Stad en Natuur, Kemphaanstraat 1
1358 AD ALMERE (De Kemphaan)

Limmen, donderdag 23 november, Workshop Tarot en de Aartsengelen.
Deze avond wordt gegeven door Tarotiste Brita Falk van "Studio de Ster" en GeurfrequentieCoach Rebecca Geurts-van Leen van "De Groene Linde"
In deze workshop maken we een verbinding tussen Tarot en de Aartsengelen-lijn van de Groene
Linde. De Tarot is een eeuwenoud kaartspel dat gebruikt wordt om inzicht te krijgen in jezelf.
€ 15,— inclusief koffie/thee en een mini consult.
Wil jij zeker zijn van een plekje op deze mooie avond? Geef je dan nu op door je aan te melden
via de mail naar rebecca@degroenelinde.nl

Heemstede, donderdag 23 november, lezing Sanjeevini apotheek
Matthijs van der Stroom vertelt over de helende frequenties voor mens, dier, bomen, planten,
water, voeding etc.
20:00 - 22:30 uur (inloop al vanaf 19:30 uur)
ENTREE: € 10,- p.p. (incl. koffie thee, water)
Informatie op http://www.delezing.nl/agenda
Vragen, email ons: info@delezing.nl +31(0) 622 686 750 of +31(0) 252 225 866

Oud Beijerland, donderdag 23 november, een buitenlichamelijke ervaring
Het Urantia Boek, dat medio jaren 50 is doorgegeven is een kernachtige integratie van
wetenschap, filosofie en religie. Het bestaat uit vier delen en bespreekt o.a. het gegeven dat wij
als mensen meer zijn dan onze verschijningsvorm en dat we uiteindelijk een eeuwige bestemming
hebben. Deel III gaat over de geschiedenis van onze Aarde, "Urantia" en de zogenaamde
"Hemelse Kunstenaars" die wij tegenwoordig "Graancirkelmakers" zouden noemen. Volgens
Robert zouden zij in verband te brengen zijn met de figuren die sinds de jaren 70 in onze velden
verschijnen. Hij trekt die conclusie na de graancirkels grondig te hebben bestudeerd. Een geheel
nieuwe kijk op graancirkels!Van 19.30 – 22.30 uur. Kosten € 17,50 in de vvk.
Kerkje van de Vrijzinnigen, Beneden Molendijk 35, 3262 AA Oud Beijerland
Aanmelden voor deze lezing kan via de website www.skyhighcreations.nl of door een mail te
sturen naar info@skyhighcreations.nl

Haarlem, vrijdag 24 november, klankmeditatie
Met een kleine groep: max 6 personen mediteren. Genietend van de intuïtieve gemaakte klanken.
De werking van de trilling ervarend. Leer je jezelf en effect op je lichaam, gedachte en emotie
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kennen.
Geef je tijdig op! Van 20.00 – 21.00 uur.
UItwisseling is €10. In Praktijk Inhartkracht Zaanenstraat 54 zwart te Haarlem
www.inhartkracht.nl, 06-28231475

Nieuwkoop, vrijdag 24 november, Licht op jouw relatie met je kind(eren)
Wouthiera Crommelin van praktijk In Bloei laat je met behulp van mooie werk- en oefenvormen
onderzoeken wat er op dit moment wél en niet (of te weinig) tussen jullie is. Je komt alleen,
zonder je kind! Wat je op deze dag doet heeft direct een positieve invloed op jullie allebei.
Ik verheug me er enorm op om met een mooie groep mensen dit avontuur aan te gaan! Je bent
van harte welkom, van 10 tot 16 uur, € 75,https://inbloei.nu/webshop/licht-op-jouw-relatie-met-je-kinderen-24-nov

Amsterdam, zaterdag 25 november boekpresentatie Adrie van der Ven.
De auteur geeft een korte presentatie om 15 uur, Dorien de Vries, therapeut geeft een
beschouwende toelichting, waarna er gelegenheid is tot de aanschaf van het boek ’Van Akasha
tot zout’ en om samen een goed glas wijn te heffen.
De presentatie is bij TOON, Jan Evertsenstraat 4, 1056 EC Amsterdam. Bereikbaar met het
openbaar vervoer: tram 13,12 of 14 halte Admiraal de Ruijterweg (100 mtr. Rechtdoor lopen).

Amsterdam, 25 en 26 november, Gezondheidsbeurs.
Organiseert Amber Albarda weer een Gezondheidsbeurs in de RAI van Amsterdam. Juglen
Zwaan zal er spreken over gezond afvallen. Het is uitgebreid, maar niet zo massaal als de
Gezondheidsbeurs in de jaarbeurs van Utrecht. Er staan hier alleen écht gezonde standjes ;).
Mocht je willen komen, dan krijg je met de kortingscode ahealthylife123 via ons het tweede
kaartje gratis! Klik hier voor meer info of om de tickets te bestellen.
Website: http://www.better-events.nl/

Overveen, zondag 26 november, *EDELSTENEN OPEN HUIS*
Speciaal voor de feestdagen!!! Van 14.00-17.00 uur.
Met een mega SALE van 20-50% op sommige producten.
Denk aan o.a. kristallen, div. sieraden, parfums en de 5 soorten rozen forever young
gezichtsserum. Kleine engelamuletjes voor nog geen €5 voor in de schoen of onder de kerstboom
of als bedankje...
Orakel-decks, wollen meditatie-omslagdoeken, first aid olie en stenen apotheek voor in je
handtas.. teveel om op te noemen.
Laat even weten of je komt en met hoeveel ivm. de hapjes en de drankjes!
(iedereen die komt krijgt een verrassing)
Adres: Julianalaan 71, 2051 JM Overveen (06-26562333)
Reserveren is verplicht: magnolia11@me.com

Vijfhuizen, zondag 26 november, Workshop familieopstellingen
Van 10.30 – 17.00 uur
Met een (familie)opstelling kun je een grote stap zetten naar verheldering en verbetering in je
relatie met jezelf, je lichaam, je familie, je partner, je gezin, je werk, geld, enz.
In een workshop werk ik met de energie van het moment, met dat thema van die persoon waarvan
ik voel dat de innerlijke urgentie het hoogst is. Andere deelnemers worden gevraagd om
plaatsvervanger (representant) te zijn voor personen en/of abstracties. De representanten krijgen
een plaats in de ruimte en zij hebben toegang tot informatie van die- of datgene waarvoor zij
staan.
Zo ontstaat er een wetend veld, waarin degene van wie de vraag is, de representanten, en ik als
begeleider, samenwerken om te ontdekken wat er werkelijk aan de hand is en om vervolgens een
beweging naar heling in te zetten.
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Het is mijn ervaring, dat iedere deelnemer aan de workshop datgene krijgt wat hij/zij nodig heeft,
hetzij met een eigen opstelling, als representant of als toeschouwer.
Meer info: www.constellations-at-work.nl

Overveen, donderdag 30 november, de historie van de Obsidiaan
Cecile Thio werkt met passie met edelstenen wat kun je verwachten:
Een uitgebreide introductie over de waanzinnige historie van obsidiaan.
In verschillende leggingen gaan we voelen wat de diverse soorten obsidiaan met je doet. (Hierbij
kunnen blokkades aan het licht komen die we kunnen transformeren)
We gaan werken met: the black scrying obsidian mirror. Zoals de oude Grieken, Azteken en o.a
Nostradamus deden.
Je wordt ontvangen met een amethist latte en.. hapjes.
De kosten zijn: €35,- incl. een reader waarin je alle informatie terug kunt lezen.
We beginnen uiterlijk om 15.00 uur
Adres: Julianalaan 71, 2051 JM Overveen (06-26562333)
Reserveren is verplicht: magnolia11@me.com

Heemstede, donderdag 30 november, lezing over de Nieuwe Bank
Wij zijn verheugd om Ronald Bernard als gastspreker te mogen aankondigen.
Ronald geeft deze TOP-lezing ‘Baas in eigen Bank, voor welvaart en welzijn’.
20:00 - 22:30 uur (inloop al vanaf 19:30 uur)
ENTREE: € 12,50 p.p. (incl. koffie thee, water)
Informatie op http://www.delezing.nl/agenda
Vragen, email ons: info@delezing.nl +31(0) 622 686 750 of +31(0) 252 225 866

Overveen, vrijdag 1 december, de historie van de Obsidiaan
Cecile Thio werkt met passie met edelstenen wat kun je verwachten:
Een uitgebreide introductie over de waanzinnige historie van obsidiaan.
In verschillende leggingen gaan we voelen wat de diverse soorten obsidiaan met je doet. (Hierbij
kunnen blokkades aan het licht komen die we kunnen transformeren)
We gaan werken met: the black scrying obsidian mirror. Zoals de oude Grieken, Azteken en o.a
Nostradamus deden.
Je wordt ontvangen met een amethist latte en.. hapjes.
De kosten zijn: €35,- incl. een reader waarin je alle informatie terug kunt lezen.
We beginnen uiterlijk om 20.00 uur
Adres: Julianalaan 71, 2051 JM Overveen (06-26562333)
Reserveren is verplicht: magnolia11@me.com

Amsterdam, vrijdag 1 december, Spirituele avond met mysticus Abbahjí
In deze tijd is Yoginâm Abbahjí, die een oeroude en onuitputtelijke traditie van praktische wijsheid
vertegenwoordigt, een belangrijke bron. De Yoginâm schrijft boeken en gidst vele zoekers naar de
menselijke weg, voor focus, inspiratie, zingeving en het activeren van Gewaar-Zijn.
Stichting Nâm heeft de Yoginâm uitgenodigd in Amsterdam om bezoekers te laten delen in zijn
verlichte aanwezigheid en om Blessing, healing en transformatie van hem te ontvangen. Deze
bijzondere gelegenheid vindt plaats op 1 december in de Amstelkerk.
De avond wordt ingeleid door drs. Leon Alexander, internationaal cultureel antropoloog. Vanuit zijn
jarenlange onderzoek in toegepaste mystiek en de Nâm Yoga van Abbahjí, verstaat hij de kunst
om mystiek zo te vertalen dat het een vanzelfsprekende leidraad wordt voor iedereen die vreugde
en Wel-Zijn wil creëren. Voor de persoon zelf en de wereld.Neem contact op met: Mail:
info@abbahji.org
Website: www.abbahji.org/amsterdam, Contactpersoon: Petra Baars – 06 15 900 801
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Oud Beijerland, 1 en 2 december, een buitenlichamelijke ervaring
Wil je dit meemaken, meld je dan aan voor de "Excursion Workshop" waarbij je met behulp van de
Hemi Sync® methode zelf de diverse bewustzijnsniveaus kunt leren herkennen en verkennen.
Rolf Nuyts is Certified Trainer aan het TMI (The Monroe Institute) in Amerika. Het Monroe Institute
is opgericht door Robert Monroe, de bekendste pionier op het gebied van uittredingen die er drie
boeken schreef. Het doel van het Monroe Institiute is om het verschijnsel op een zo
wetenschappelijk mogelijke manier te onderzoeken.
"Excusion Workshop" met Rolf Nuyts van het Monroe Institute (TMI). Vind je eigen bewijs van
leven na de dood, door zelf buiten je lichaam te treden.
Voertaal is Engels.
Van 8.30 – 18.00 uur. Kosten € 295,- incl. koffie thee lunch
Kerkje van de Vrijzinnigen, Beneden Molendijk 35, 3262 AA Oud Beijerland
Aanmelden via: inschrijven@focus34.com onder vermelding van: "Excursion Workshop 1 en 2
december". Meer informatie

Haarlem, zondag 3 december, klankmeditatie
Met een kleine groep: max 6 personen mediteren. Genietend van de intuïtieve gemaakte klanken.
De werking van de trilling ervarend. Leer je jezelf en effect op je lichaam, gedachte en emotie
kennen.
Geef je tijdig op! Van 10.30 – 11.30 uur.
UItwisseling is €10. In Praktijk Inhartkracht Zaanenstraat 54 zwart te Haarlem
www.inhartkracht.nl, 06-28231475

Wassenaar, zondag 3 december, Godinnendag
Een prachtige dag met genieten, verkleden, delen, lachen, aanraken (Wheel of Consent)…. Om
helemaal de Godin in jezelf in het zonnetje te zetten. Met fotoshoot aan het einde, helemaal jouw
schoonheid en speelsheid in beeld! Er is nog plaats voor 6 goddesses…. Ben je erbij? Welkom!
zie ook: https://www.facebook.com/events/607250876330738/
Aanvang 10:30 (start 11.00 uur), tot maximaal 18:00 uur, prijs 85,00 euro.
Plaats: bij Annemeike van Bellen in Wassenaar.
Voor info en opgave mail je naar mmanna@xs4all.nl

Overveen, woensdag 6 december, AMETHIST INTUITION & STRESS RELEASE !!!
Verwen jezelf met deze ontspannende en feestelijke workshop.
Cecile Thio werkt met passie met edelstenen wat kun je verwachten:
We gaan de verschillende soorten amethist-leggingen bekijken en voelen.
We gaan een kristallen feng shui slinger maken voor de feestdagen, die je ook
als sieraad kunt dragen!
Je wordt ontvangen met een amethist latte en.. amethist hapjes.
De kosten zijn: €35,- incl. een reader waarin je alle informatie terug kunt lezen.
We beginnen uiterlijk om 20.00 uur
Adres: Julianalaan 71, 2051 JM Overveen (06-26562333)
Reserveren is verplicht: magnolia11@me.com

Overveen, vrijdag 8 december, AMETHIST INTUITION & STRESS RELEASE !!!
Verwen jezelf met deze ontspannende en feestelijke workshop.
Wat kun je verwachten:
We gaan de verschillende soorten amethist-leggingen bekijken en voelen.
We gaan een kristallen feng shui slinger maken voor de feestdagen, die je ook
als sieraad kunt dragen!
Je wordt ontvangen met een amethist latte en.. amethist hapjes.
De kosten zijn: €35,- incl. een reader waarin je alle informatie terug kunt lezen.
We beginnen uiterlijk om 20.00 uur
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Adres: Julianalaan 71, 2051 JM Overveen (06-26562333)
Reserveren is verplicht: magnolia11@me.com

Haarlem, zondag 10 december, DAG VOOR JEZELF
Deze dag gaan we aan het werk om jouw oude patronen, gewoontes en blokkades zichtbaar te
maken, en ze vervolgens op te ruimen.
HOE GAAN WE DAT DOEN?
We doen dit met behulp van verschillende methodes; o.a. opstellingen, Touch of Matrix,
haptonomie en een flinke dosis relativering en humor. Hiermee schonen wij jouw 'harde schijf' op,
zodat je verder kunt zoals je bedoeld bent!
Je zult verbaasd zijn over de inzichten en veranderingen die je gaat ervaren tijdens, maar vooral
ook na deze dag.
Ik, Jacqueline Stallmann zal vanuit Touch Of Matrix Haarlem deze dag begeleiden.
Voor meer informatie over mij en mijn werkzaamheden kijk je
op www.touchofmatrixhaarlem.nl
TIJD: van 10:00 tot 17:00, inloop vanaf 9:30
PRIJS: € 115,- inclusief gezonde vegetarische lunch, drankjes en snacks
LOCATIE: ZOED, Wilhelminapark 28, 2012 KC Haarlem
(ruime parkeergelegenheid voor de deur, parkeren is gratis op zondag)
Deelname en vragen: info@touchofmatrixhaarlem.nl

Overveen, zondag 10 december, bostocht Middenduin
Verzamelen: Restaurant Brouwerskolkje, Brouwerskolkweg 5, 20512 ED Overveen
Bij het restaurant is weinig parkeergelegenheid. Parkeren kan ook aan het begin van de weg bij
de Milieustraat van de Gemeente Bloemendaal.
Bijdrage: € 12,50 p.p. inclusief twee kopjes koffie of thee en een Sjerpsremedie.
Door: René Rademaker en Ingrid Sjerps.
tel. 06-3630 6586 of email skaja@ziggo.nl

Hillegom, zondag 10 december, Lezing Saskia Bosman, Zet bewust je eigen cellen in
werking!
Centrum Asmara, Villa Flora, Floraplein, 2181 EB Hillegom.
Aanvang: 15.00 – 18.00 uur, kosten € 15,00
Contact met Asmara via Corrie van Tilborg, 06-50524386
Mail naar: info@asmaracentrum.com of kijk op: www.asmaracentrum.nl

Obdam, maandag 11 december, Kerstavond
Spirit Artist & Medium Elisabeth Bieze-Verbeek en Medium Mirjam Leféber.
Maandagavond 11 december2017
Aanvang: 20.00 uur, de kerk is open om 19.30 uur. Entree € 10,00
Op deze prachtige kerstavond gaan Elisabeth en Mirjam samenwerken voor jou en jullie
dierbaren. Elisabeth is een Art Medium en maakt contact met een overleden dierbaren en wordt
door de spirits begeleid in het tekenen van hun portretten. Mirjam zal contact maken met de
energie van de overledene waar Elisabeth mee verbonden is en geeft informatie die bij deze
persoon hoort. Aan het eind van de avond mag je het portret mee naar huis nemen. De
kerstavond in een mooi versierde kerk, mooie licht, muziek en twee mediums die voor jou gaan
werken.
Reserveren voor deze avond via www.mirjamlefeber.nl op de pagina demonstraties kun je het
aanmeldingsformulier invullen. Een mail sturen naar info@mirjamlefeber.nl mag ook!

Haarlem, vrijdag 15 december, Soul Dance.
Soul Dance is een synthese van creatieve dans, authentic movement, Laban Fundamentals,
zielswerk en energetisch lichaamswerk om jouw hele pallet aan expressie wakker te maken; een
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reis door je lichaam op jezelf en in contact op vloeiende ritmen, meditatieve muziek en heartful
groves. Speels daag ik je uit nieuwe bewegingen te ontdekken, en van daaruit je energie en je
adem in langzame bewegingen van binnenuit te dansen, jouw grotere JIJ, je Ziel, jou te laten
bewegen.
Laat je meenemen op deze reis en dans mee!
Tijden: 19.30 uur - 22.00 uur, kosten: 17 euro, Locatie: De Regenboogslang, Ceylonpoort 5 25, Haarlem
(In het oude VNU-gebouw naast winkelcentrum schalkwijk)
Voor inschrijving ga naar: www.soul-dance.nl

Obdam, zondag 17 december, lezing door Henk Fransen
Versterk het genezend vermogen op 5 niveaus door: Dr. Henk Fransen.
Aanvang 14.00 uur. Entree € 15,00
Internationaal spreker en auteur van boeken over ziekte, gezondheid, zelfgenezend vermogen en
kanker.
Deze lezing gaat terug naar de essentie van de geneeskunde, namelijk hoe je door eenvoudige
en natuurlijke maatregelen het zelf genezend vermogen van je lichaam en geest kunt versterken
en ziekten kunt voorkomen. Je leert de belangrijkste factoren die gezond of juist ziekmakend zijn.
Je krijgt inzicht in de praktische maatregelen die je kunt nemen om je gezondheid in hoge mate te
verbeteren. Je leert hoe lichaam en geest samenhangen en hoe je daar gebruik van kunt maken.
Henk Fransen is afgestudeerd als arts en deed 30 jaar onderzoek naar de zin en onzin van
alternatieve geneeswijzen. Hij zou graag zien dat er sprake is van één geneeskunde, namelijk de
geneeskunde die het beste uit alle geneeswijzen verenigt, ten dienste van de patient.
Reserveren voor deze middag via www.inguz.nl op de pagina lezingen kun je het
aanmeldingsformulier invullen. Een mail met je aanmelding sturen naar info@inguz.nl of
info@mirjamlefeber.nl mag ook!

Vijfhuizen, zondag 17 december, Workshop familieopstellingen
Van 10.30 – 17.00 uur
Met een (familie)opstelling kun je een grote stap zetten naar verheldering en verbetering in je
relatie met jezelf, je lichaam, je familie, je partner, je gezin, je werk, geld, enz.
In een workshop werk ik met de energie van het moment, met dat thema van die persoon waarvan
ik voel dat de innerlijke urgentie het hoogst is. Andere deelnemers worden gevraagd om
plaatsvervanger (representant) te zijn voor personen en/of abstracties. De representanten krijgen
een plaats in de ruimte en zij hebben toegang tot informatie van die- of datgene waarvoor zij
staan.
Zo ontstaat er een wetend veld, waarin degene van wie de vraag is, de representanten, en ik als
begeleider, samenwerken om te ontdekken wat er werkelijk aan de hand is en om vervolgens een
beweging naar heling in te zetten.
Het is mijn ervaring, dat iedere deelnemer aan de workshop datgene krijgt wat hij/zij nodig heeft,
hetzij met een eigen opstelling, als representant of als toeschouwer.
Meer info: www.constellations-at-work.nl

Bloemendaal, woensdag 20 december, stiltetocht Bleek en Duin
Verzamelen: Restaurant Bartje Bloemendaal, Brederodelaan 80, 2061 JS Bloemendaal
Bijdrage: € 12,50 p.p. inclusief twee kopjes koffie of thee en een Sjerpsremedie
Door: René Rademaker en Ingrid Sjerps
Opgeven: tel. 06-3630 6586 of email skaja@ziggo.nl

Haarlem, vrijdag 21 december, klankmeditatie
Met een kleine groep: max 6 personen mediteren. Genietend van de intuïtieve gemaakte klanken.
De werking van de trilling ervarend. Leer je jezelf en effect op je lichaam, gedachte en emotie
kennen.
Geef je tijdig op! Van 20.00 – 21.00 uur.
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UItwisseling is €10. In Praktijk Inhartkracht Zaanenstraat 54 zwart te Haarlem
www.inhartkracht.nl, 06-28231475

Beurzen door anderen georganiseerd
Hoofddorp, zondag 19 november, spiritueel Haarlemmermeer
Onmoetingscentrum de Amazone, M.Wibautstraat 22, Hoofddorp
Ijacobs@quicknet.nl of www.ingridjacobs.nl
Sneek, zondag 26 november, pcp beurs
Van der Valk Hotel Sneek, Burgemeester Rasterhofflaan 1, 8606 KZ Sneek
Open 10.30 – 17.00 uur, toegang € 7,- , consulten max. € 15,Gratis lezingen en workshops. https://www.pcpbeurs.nl

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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