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Nicole van Olderen <nickysplace@gmail.com>

Nieuwsflits - winterschool - beurs Haarlem een vervolg - jaartraining
1 bericht
Nicky's Place Haarlem <nickysplace@gmail.com>
Aan: nickysplace@gmail.com

1 november 2017 om 19:43

Zoals beloofd er is iets nieuws te melden!

Nieuwsflits van Nicole van Olderen
Vervolg voor de spirituele beurs in Haarlem
OUDjaarsritueel in Vijfhuizen
Winterschool
Programma 2017 2018
Jaartraining
Tantra massage workshops

Vervolg spirituele beurs in Haarlem

NieuwS:
De organisatie van de spirituele beurs in Haarlem wordt overgenomen
door Jolanda de Koter.
Zij zal in 2018 op zondag 8 april en zondag 11 november een
spirituele beurs organiseren.
Genaamd Groene Hart spirituele beurzen
uit de nieuwsbrief van oktober:
Vrijdag 13 oktober start de eerste groep studenten bij mij thuis aan de jaartraining “verdieping van
je mediumschap”. Ik verheug mij enorm om met deze talenten aan het werk te gaan!
Ik ben er erg blij mee om nu ook het gehele jaar rond les te gaan geven, die stap zetten was voor
mij een grote om te doen, maar mijn laatste reis naar Stansted (maart 2017) heeft mij precies dat
zetje gegeven om dit nu uit te gaan voeren. Ik ben er klaar voor en de studenten verschijnen!
Een andere koers gaan varen is soms gewoon zoals het is…
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Het is mij met 47 beurzen en de 48ste in aantocht een waar genoegen geweest om dit telkens weer
voor een ieder neer te zetten, maar in 2018 stop ik tijdelijk met het organiseren van de spirituele
beurs in Haarlem. Ik wil mijn tijd en energie op een andere manier inzetten en zal meer workshops
en themadagen, lezingen en Open Cirkels gaan organiseren waarbij ik mijn eigen talenten kan
delen en laten stromen.

Natuurlijk wil ik je graag ontmoeten op de laatste beurs in Haarlem
welke op 18 en 19 november plaatsvindt, ik zie je dan! Hartelijke groet
van Nicole van Olderen

Spirituele beurs Groene Hart
Kom kennis maken met Jolanda de Koter en haar beurs!
Nieuwkoop, zondag 5 november, spirituele beurs Groene Hart
Nicole is daar ook aan het werk, ik geef consulten inzicht in je levenspad en numerologie.
Consulten kosten max. € 13,-, open van 11.00 – 17.00 uur. Toegang € 4,Locatie: Kaleidoscoop, de Verbinding 2 in Nieuwkoop. https://goo.gl/maps/my5J7U1C1Wr
Organisator: Jolanda de Koter, website: www.groenehartspirituelebeurzen.nl

In 2018....een nieuw locatie voor de themadagen
en diverse evenementen.
Villa Vijf33 in Vijfhuizen!

Het stroomt zo mooi in elkaar door, de opening van Villa Vijf33 deze zomer
sluit naadloos aan bij de wens van Dick en Nicole om een ruime plek te vinden voor themadagen
en massageworkshops.
Wij zijn van harte welkom in Villa Vijf33 te Vijfhuizen.
Nicky's Place gaat in Vijfhuizen diverse evenementen organiseren.

En we starten alvast op zaterdag 30 december
in Vijfhuizen met
een OUDjaarsritueel!

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

1-11-2017 19:50

Gmail - Nieuwsflits - winterschool - beurs Haarlem een vervolg - jaartr...

3 van 11

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

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 eindejaarritueel 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.
Praktische informatie:
De kosten zijn incl. maaltijd en alcoholvrije drankjes € 32,50
Van 16.00 – 20.00 uur.
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
Reserveren via: nickysplace@gmail.com
https://goo.gl/maps/w95SyP3sGC32
Cees Mooij is veganistisch / macrobiotisch kok.
De maaltijd zal bestaan uit 2 verschillende soepen, vegetarische sushi, zuurdesem brood, een
salade en alcoholvrije drankjes.
Alles wordt bereid met biologische ingrediënten. Heb je speciale dieetwensen, laat het ons weten.
Elke beperking is een uitdaging voor Cees!

Januari 2018: Winterschool in Haarlem

Een unieke mogelijkheid om les te krijgen van Nicole van Olderen, een drie daagse scholing in het
volgen van je intuïtie, je zesde zintuig of zoals velen het noemen je onderbuikgevoel.
Nicole is getraind op het wereldberoemde Arthur Findlay College in Stansted en zij maakt gebruik
van de lesmethodes en richtlijnen van the College.
Hoe kun je nou leren vertrouwen op jezelf?
Dat doen we door veel te oefenen, de verschillende lesmethodes zijn door Nicole ontwikkeld en
worden door de studenten als zeer behulpzaam en inzichtelijk ervaren.
Ben je er nu KLAAR voor?
Schrijf je dan in en ontvang extra lesmateriaal als BONUS!
De prijs voor deze drie dagworkshops is incl. handouts, koffie –thee en lekkernijen totaal € 240,Hoe vertrouw je op jezelf?
Je weet wel: dat piepstemmetje wat je soms waarschuwt om even na te denken voordat je JA zegt!
Haarlem: op vrijdag vrijdag 12 en zaterdag 20 en zondag 21 januari.
Winterschool, ont-wikkel je zesde zintuig
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We werken in een kleine groep (max 8 deelnemers)
We gaan aan de slag met jouw eigen kwaliteiten.
Hoe kun je meer vertrouwen op je eigen intuïtie, je zesde zintuig, je onderbuikgevoel.
Heb jij er ook zin in om in 2018 met een nieuw hoofdstuk in je leven te beginnen?
Investeer deze drie daagse in jezelf!
Een fantastische ervaring als cadeau voor jezelf deze WINTER!
Doe je mee?
Schrijf je in, want vol = vol.
Wat gaan we doen deze drie dagen:
·
Leren vertrouwen op jezelf door oefeningen en diepgang,
·
meditatie,
·
healing,
·
werken aan je intuïtie, je zesde zintuig, je onderbuikgevoel,
·
samen met anderen kennis uitwisselen,
·
liefdevolle feedback,
·
respect en samenwerking met Spirit en de engelen,
·
kleuren en de taal van symbolen,
·
numerologie en wie ben jij?
Praktische informatie:
Van 10.00 - 17.00 uur, incl. koffie - thee en koekje. Lunch zelf meenemen.
Prijs voor deze drie workshops totaal is € 240,-.
Deze training wordt gegeven door: medium Nicole van Olderen.
Adres: Cornelissteeg 4, Haarlem. Opgave en info: 06-41041509 of 023-5321009 of mail
naar nickysplace@gmail.com
Ik hoor het graag als je mee wilt doen!

Na vele jaren zelfstudie en training op het wereldberoemde Arthur Finlay College brengt Nicole van
Olderen, leraar en medium, haar levenservaring en innerlijke wijsheid naar buiten.

Maarrt 2018: Jaartraining verdieping in je mediumschap

Jaartraining, verdieping in je Mediumschap, jaartraining start maart 2018.
Deze opleiding bestaat uit 9 maandelijkse lessen en is bedoeld voor mensen die meer willen dan af
en toe een dag les.
Heb je al eens eerder een workshop, Zomerschool 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!
Op vrijdag 9 maart 2018 gaan wij van start met de jaartraining.
De data: vrijdag 9 maart, 20 april, 18 mei, 1 juni, 7 september, 5 oktober, 2 en 30 november, 14
december 2018.
Praktische informatie:
Van 10.00 - 17.00 uur, deur open om 09.30 uur!
Incl. koffie - thee en koekje. Lunch zelf meenemen.
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Je krijgt een map met insteekhoezen om oefeningen en lesmateriaal in te bewaren.
Neem warme sokken of sloffen mee, dat zit lekker!
Vraag om het inschrijfformulier!
Opgave en info: 06-41041509 of 023-5321009 of mail naar nickysplace@gmail.com
Na vele jaren zelfstudie en training op het wereldberoemde Arthur Finlay College brengt Nicole van
Olderen, leraar en medium, haar levenservaring en innerlijke wijsheid naar buiten.

September 2018: Jaartraining volg je intuïtie in Haarlem

Jaartraining, volg je intuïtie, jaartraining start september 2018
Deze opleiding bestaat uit 9 maandelijkse lessen waarbij je leert te vertrouwen op je
onderbuikgevoel, je intuïtie, je zesde zintuig, je innerlijke raadgever, je innerlijke stem(metje).
Je voelt je soms onbegrepen, je twijfels aan je eigen reacties, je innerlijke stem heeft vaak gelijk,
maar jouw hoofd beredeneert dat weg!
Je weet soms diep van binnen dat die ander geen gelijk heeft!
Kom en maak die stap naar een beter contact met jouw eigen intuïtie!
De jaartraining start vanaf september 2018 en duurt tot en met juni 2019.
Wij komen maandelijks bijeen op woensdag of vrijdag.
Leren luisteren naar jezelf brengt vreugde en kracht en een innerlijke glimlach in je hele lijf teweeg!
Praktische informatie:
Van 10.00 - 17.00 uur, deur open om 09.30 uur!
Incl. koffie - thee en koekje. Lunch zelf meenemen.
Je krijgt een map met insteekhoezen om oefeningen en lesmateriaal in te bewaren.
Neem warme sokken of sloffen mee, dat zit lekker!
Vraag om het inschrijfformulier!
Opgave en info: 06-41041509 of 023-5321009 of mail naar nickysplace@gmail.com
Na vele jaren zelfstudie en training op het wereldberoemde Arthur Finlay College brengt Nicole van
Olderen, leraar en medium, haar levenservaring en innerlijke wijsheid naar buiten.

Haarlem,
Open Cirkel Mediumschap

Haarlem, vrijdagavond 3 november, 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
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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

Oudkarspel,
middag : Open Cirkel Mediumschap

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, trance.
We werken volgens de regels van the Arthur Findlay College in Stansted.
Veilig & Actief & Leerzaam!
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.

Haarlem,
Meditatie voor beginners en beoefenaars.

Haarlem, dinsdag 7 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
Ook op dinsdag 28 november, en 12 december.

Nicky's place
een initiatief van Nicole van Olderen
Klik hier

voor de link naar Nicky's Place
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SamenwerkenNederland
een initiatief van Nicole van Olderen
Een bron van informatie vol nieuws en TIPS
Klik hier

voor de link naar de website.

Het laatste nieuws toegevoegd klik hier

SamenwerkenNederland
Een hele mond vol met tekst maar de naam dekt de lading bijna volledig.
Want zelfs over de landsgrenzen heen beslaat mijn netwerk zich.
Vanuit Nicky's Place heb ik zestien jaar lang mensen ontmoet.
Mensen dat zijn we allemaal in eerste instantie als we geboren worden!
En vanuit die ontmoetingen met jou en die anderen vinden verbindingen plaats. Soms alleen
een uitwisseling van een telefoonnumer, soms een cursus of een tip.
Bijna alle verbindingen worden vanuit je hart tot stand gebracht!
Op de website Samenwerkennederland breng ik al die ontmoetingen naar het Licht!
Ik bouw gestaag verder aan een transparante database van mensen, talenten, organisaties,
stichtingen, ZZP'ers, centra, webwinkels, rustplekken, vakantieoorden en ga zo maar door.
Wat jij zoekt kan ik (bijna altijd) voor je vinden!
Soms is de tijd er nog niet rijp voor, maar dan wordt dat ook zichtbaar!

Wil jij ook gevonden worden?
v
v
v
v

Met vijftien trefwoorden.
Ruimte voor drie foto’s.
Een profiel met foto.
En link naar jouw website!

SamenwerkenNederland is de plek op het WWW.
Voor:
v Particulieren
v ZZP’ers
v Bedrijven
v Instanties
v Organisaties
v Met het hart op de juiste plaats!

Presenteer jezelf!
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Jij wilt er ook bijhoren!
Jij wilt ook gevonden worden!

Jouw profiel kost voor 12 maanden plaatsing slechts € 50,- excl. Btw.
Meer informatie: nickysplace@gmail.com of bel Nicole: 06-41041509

Leraar en Medium Nicole van Olderen bij jou thuis!

Een middag of avond met medium Nicole
Nodig Nicole uit voor een spirituele middag of avond bij jou
thuis!
Je kunt kiezen uit de volgende onderwerpen:
*Mediumschap met waarnemingen uit de wereld van de
overledenen.
*Contact met jouw gidsen en inzicht in je levenspad.
*Tarotkaarten en numerologie, voor inzicht in jezelf.
*Alles over engelen met een meditatie en een healing.
*Lezing over positief denken en gedachtekracht.
*Workshop Magie & Rituelen
Prijs €130,00, programma duurt 3 uren.
Max. 8 personen! Excl. Reiskosten.
Meer informatie: nickysplace@gmail.com of bel Nicole: 06-41041509

Healing en Reading door Medium Nicole van Olderen in Haarlem en
Oudkarspel.

Healing - Reading of Prive consult.
In haar praktijk centrum Haarlemen Oudkarspel staat de deur open voor een reading of privé
consult:
*) keuze uit inzicht in je levenspad, ik laat je daarbij zien (met de informatie van je gidsen) waar
je nu staat in je leven en samen zien we welke keuzes je kunt maken.
*) en/of contact met de overledenen. Het kan zeer belangrijk voor jou zijn om nog een
levensteken van je dierbare overledene te ontvangen, een vraag te stellen of die laatste
woorden te horen die nog niet gezegd waren. Ik mag als medium (schakel of doorgeefluik) voor
de andere wereld mijn werk doen. Ik hoop voor jou contact te maken met jouw overleden
familie of vrienden. (Ik werk zonder foto's of voorwerpen)
*) Soms wil je iets weten over je familie en kinderen en vrienden die nog hier op aarde zijn, ik
vraag dan met nadruk of die persoon weet dat je dat gaat doen.
Zonder toestemming werk ik niet op die wijze.
Prijs: € 67,50 voor 45 minuten incl. eigen opname.
RESERVEREN: mail:nickysplace@gmail.com of bel: 06-41041509 / 023-5321009
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Combinatie consult: mediumschap consult incl. healing van diepere lagen.
Soms heb je meerdere vragen en inzichten nodig dan in een gesprek te behalen valt.
In een combinatie consult voel ik met aanrakingen (door de kleding heen) aan jouw lichaam
waar de blokkades zitten en gebruik ik mijn mediumschap om inzichten te geven en diepere
lagen in jouw veld aan te raken en jouw helderheid te geven waar dat nodig is op dat moment.
Soms is begeleiding voor langere periode nodig en ook mogelijk bij:
* Blokkadeherkenning, * rouwverwerking, * levensverandering en * trauma herstel.
Prijs: € 95,- voor 1,5 uur. Strippenkaart van 3 behandelingen = € 275,RESERVEREN: mail:nickysplace@gmail.com of bel: 06-41041509 / 023-5321009

Tantra massage workshops

Op zondag 25 februari 2018 organiseren Dick en Nicole een workshopdag tantra massage
voor stellen.
Heb je interesse reserveer de datum alvast in je agenda, er volgt binnenkort een programma.
Dick is al vele jaren ontspanningsmasseur en Nicole heeft 20 jaar praktijk in de vingers met
sport- en klassieke massage en Triggerpointtherapie.
Samen zijn wij het pad van de tantra opgewandeld, en het resultaat willen wij graag delen.
Een heerlijke verwendag voor elkaar, leer je partner opnieuw ontdekken!
Max. 10 stellen dus reserveer alvast een plekje.
RESERVEREN: mail:nickysplace@gmail.com of bel: 06-41041509 / 023-5321009

Cannabis olie of hennep olie verkrijgbaar!

De planten
De planten zijn met veel zorg geselecteerd en worden biologisch verbouwd specifiek voor het
maken van olie, waardoor het THC gehalte veel lager is dan voor mensen die wiet roken
(waarvoor een hoog THC gehalte wenselijk is om stoned te worden). Onlosmakelijk zijn THC
en CBD altijd in de plant aanwezig maar dus wel in verschillende percentages. Zoals je
verschillende soorten sla hebt zijn er ook verschillende soorten hennepplanten.

Gebruik:
Onze olie wordt gebruikt om slaapproblemen te verhelpen waarvan ik al verschillende goede
resultaten heb teruggehoord.
Onze olie wordt gebruikt als pijnbestrijding o.a. bij langdurig gebruik van chemische medicijnen
voor (reuma) pijnbestrijding, fybromyalgie en ter vervanging van morfinepleister en
morfinepillen.
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Onze olie wordt gebruikt door iemand die dagelijkse zware hoofdpijnen heeft gehad die nu
verminderd zijn.
Het is een goede proef om met olie te beginnen om te bekijken of in de tijd gezien de
chemische pillen misschien verminderd kunnen worden.

Chemiste:
"Isika" de chemiste maakt deze medicinale hennepolie van biologisch gekweekte hennep en zij
roert met veel zorg en aandacht in de ketels om de olie te maken. Ik ben haar verkooppunt in
Haarlem en lever per post door heel Nederland. Druppels van Isika dus!
Mocht je na gebruik of tijdens gebruik nog wensen hebben over de samenstelling dan kan dat.
Daarmee bedoel ik dat zij ook "op maat" kan leveren, zoals bijv. specifiek THC concentraat om
de tumorgroei te remmen.
Gewenning en inwerktijd:
Zoals je misschien al weet is hennep een eeuwenoud natuurproduct en de receptoren in ons
lichaam moeten eerst een paar dagen wennen (meestal ong. 3-5 dagen) voordat je kunt
merken of de druppel (begin met één druppel per dag) aanslaat. Daarna kun je de dosis
opvoeren naar 2 of 3 druppels, dat is zelf afstemmen met jouw behoefte.
Sommige gebruikers nemen als ze midden in de nacht wakker worden nog een druppel. We
hebben al enige succesverhalen van slaapverbetering en afbouw van zware medicatie
meegemaakt, wat ons bevestigd in de werking van de hennep/cannabisdruppels.
Verdunning:
De olie welke gemaakt is van biologische planten wordt verdund 1:5 met biologische
hennepzaadolie.
Daarmee blijft de drager van de olie dus gelijk aan de olie zelf.
De olie bevat THC en CBD.
Verhoudingen testen:
De verhoudingen zijn nog niet getest, dit is momenteel zeer moeilijk om uit te laten voeren
vanwege de verscherping van de wetgeving sinds maart 2015.
Naslagwerk in Nederland:
Veel onderzoek en antwoorden van gebruikers kun je ook vinden op de website
van mediwiet.nl
Een website en facebookgroep is: https://www.facebook.com/notes/het-lichtpunt
/kanker-natuurlijk-genezen/813136235363662
Meer informatie, Nicole van Olderen: nickysplace@gmail.com
of bel 06-41041509

N. J. M. H. van Olderen
Cornelissteeg 4, 2011 EA Haarlem
T: 023-5321009, M: 06-41041509

www.nickysplace.nl
www.samenwerkennederland.nl
www.fantasyislandmassage.nl
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