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maandelijkse nieuwsbrief van Nicky's Place - april 2018
1 bericht

Nicky's Place Haarlem <nickysplace@gmail.com> 31 maart 2018 om 10:00
Aan: nickysplace@gmail.com

  * Een volle agenda *

* Een gratis geschenk voor je *

* Nieuwe jaartrainingen  *

Nieuws van Nicky's Place, april 2018

Zaterdag 31 maart 2018

Lieve mensen, lezers, vrienden, geïnteresseerden,

De laatste dag van de maand maart glipt door mijn vingers, gisteren heb ik de 1e dag van de
Lentetraining gegeven, een inspirerend groepje met vele talenten en daardoor ook diepgaande

vragen die beantwoord mochten worden. Ik heb er ontzettend veel zin in om volgende week de 2e

en 3e dag les te gaan geven.
Deze zomer zal ik ook weer een driedaagse Zomerschool gaan geven, mocht je dat ook willen,
jezelf verdiepen, je talenten ontdekken, met elkaar de diepgang en de betekenis van het leven
bespreken, stuur mij NU alvast een mail dat je interesse hebt!

Zo meteen ga ik op visite bij mijn 9 jarige bonuskleindochter, zij is dol op stenen (mineralen,
knuffelsteentjes etc) en ik heb haar een letterbak gegeven, je weet wel zo een houten bak met
vele vakjes in allerlei maten, ze was dolblij. Straks “vlieg” ik een uurtje bij haar langs om haar een
handleiding te geven voor het verzorgen van edelstenen, het is vanavond Volle Maan dus ze kan
ze gerust voor het raam van haar kamertje leggen om op te laden, maar het is ook belangrijk dat
zij de stenen reinigt die ze van iedereen krijgt, dat staat ook in de handleiding.

Het is vanavond Blauwe Volle Maan, dat wil zeggen dat de maan 2 keer in de maand Maart Vol is
geweest. Meer informatie over de invloed van de maan kun je vinden op www.inzichten.com

Voor nu wens ik iedereen een “Zalig Paasfeest” toe, zoals wij katholieken elkaar vroeger wensten,
nu is het meestal Vrolijk Pasen, maar de achterliggende betekenis wordt in de Mattheus Passion
mooi verwoord.

Voor nu een harte-groet voor jou!
Nicole van Olderen en Dick Schoenmaker
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Linkjes naar de websites:
www.nickysplace.nl

www.samenwerkennederland.nl
www.fantasyislandmassage.nl

 * Nicole van Olderen, wie is dat dan? *

Boekhouder - Masseur en Medium. Maar ook moeder en organisator.

Nicole: ”Op de lagere school wist ik de antwoorden van sommen, maar als ik dan moest uitleggen
hoe ik aan het antwoord kwam kon ik dat niet verklaren. De uitkomst kwam gewoon in mijn hoofd,
maar ja, leg dat maar eens uit aan de meester! Het is heel moeilijk wanneer je er achter komt dat
niet iedereen hetzelfde hoort of ziet als jij. Als kind weet je niet beter, je denkt dat iedereen zo is.
Omdat je als kind geaccepteerd en normaal gevonden wilt worden, verdwenen deze zaken naar
de achtergrond.”
Nicole werd volwassen, trouwde en kreeg twee zoons. Na twaalf jaar liep het huwelijk stuk. Het
was een moeilijke periode waarin ze alleen voor de opvoeding van haar kinderen kwam te staan. 
Ze had een inwonende student en een inwonende oppas om toch te kunnen blijven werken.
Uiteindelijk kwam ze weer een andere partner tegen.
Lees verder over Nicole van Olderen

Deze vakantieperiode is er hard gewerkt om meer te vertellen over wie ik ben:
Mijn spirituele CV
Mijn levenspad
Wat heb ik te bieden

 * Een gratis geschenk voor jou! *

GRATIS voor een ieder die daar behoefte aan heeft!

Vele jaren al geef ik mensen in de praktijk adviezen over hoe zij zichzelf kunnen beschermen
tegen energielekkage.

Hoe zorg je goed voor jouw eigen energie?
bijvoorbeeld vóór een telefoongesprek met een vriendin die telkens dezelfde problemen blijft
vertellen en (eigenlijk) niet naar jou wil luisteren.
bijvoorbeeld vóór een ontmoeting met iemand die veel steun van jou wil krijgen.
bijvoorbeeld voordat je naar die verjaardag gaat met zeurende ooms en tantes.
bijvoorbeeld voordat je naar een bedrijfmeeting gaat en je jezelf niet zo zeker voelt.

De beschermtechnieken

Een document vol oefeningen én een steuntje in de rug om goed voor je eigen energie te zorgen.
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* ~N ~I ~E ~U ~W ~S ~*

Healing & Herstel: kom in je kracht en beschermtechniek oefenen.
In een persoonlijke sessie kijken wij waar en in welke situaties je jouw energie verliest. Je
ontvangt een healing en wij oefenen samen jouw beschermtechniek die je kunt opnemen op je
mobiele telefoon, zodat je altijd jouw favoriet bij je hebt!
Prijs: € 67,50 voor 45 minuten incl. eigen opname op jouw mobiele telefoon.

 * Nicole van Olderen, medium *

De praktijk is geopend in Haarlem en Oudkarspel

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 *

* ~N ~I ~E ~U ~W ~S ~*

Verdieping in je Mediumschap, jaartraining start september 2018 op
maandag in Haarlem!
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

* ~N ~I ~E ~U ~W ~S ~*
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Verdieping in je Mediumschap, jaartraining start september 2018 op
maandag in Oudkarspel!
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

* ~N ~I ~E ~U ~W ~S ~*

Jaartraining Volg je Intuïtie - van HOOFD naar HART
Een jaartraining waarbij je leert te vertrouwen op je onderbuikgevoel, je intuïtie, je zesde zintuig, je
innerlijke raadgever, je innerlijke stem(metje).
Lessen in Levenskunst
Van Hoofd naar HART
Word weer eigenaar van je lichaam
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!

 * Nicole van Olderen, masseur *

Nieuwe ontwikkelingen:
In 2017 zijn Nicole en Dick samen een nieuw bedrijf gestart:
Fantasy Island Massage.
Door vierhanden massage te beoefenen (bij mensen thuis) kunnen wij bij jou "het gevoel" van
kwaliteit in je leven terugbrengen.
Tevens organiseren wij tantra massage workshops voor stellen.

activiteiten van Nicole van Olderen
vanaf 1 april

Oudkarspel, vrijdagmiddag 6 april, Open Cirkel Mediumschap!
In een kleine groep oefenen we de verschillende aspecten van het mediumschap “Engelse stijl”
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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
Ik neem ook mijn winkeltje mee met de verkoop van nano mineraalzilverwater en medicinale
hennep of cannabisolie.
In de huiskamer van Dick Schoenmaker, Lisdodde 17, 1724 XT Oudkarspel.

Haarlem, dinsdag 10 april, 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.
Praktische informatie: Toegang € 12,50 incl. thee en water. 
De les start om 19.15 – 20.45 uur. Deur open om 19.00 uur.
Locatie: de huiskamer van Nicole, Cornelissteeg 4, zijstraatje van de Grote Houtstraat bij nummer
135, 2011 EA Haarlem.
Reserveren en informatie Nicole van Olderen: 06-41041509 of mail: nickysplace@gmail.com

Haarlem, woensdagavond 11 april, 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 en medicinale hennep of cannabisolie
is dan open!
Parkeertip: er geldt vanaf 19.01 uur een avondtarief van € 2,88 voor de gehele avond in de
parkeergarages Houtplein, de Kamp en de Raaks.
Reserveren en informatie Nicole van Olderen: 06-41041509 of mail: nickysplace@gmail.com

Haarlem, woensdag 18 april, Mediumschap met Nicole van Olderen
Ben je nieuwsgierig naar die andere wereld en een bericht van overledenen of gidsen. Wil je eens
kennis maken met een medium maar een privé consult is wellicht "te eng" en de kans dat je in een
grote zaal daadwerkelijk aan de beurt komt is klein.
Dat is bij Nicole anders.
Zij komt regelmatig in De Groene Godin, voor groepen van maximaal 6 personen. De sfeer is
ontspannen, Nicole is echt en integer en iedereen komt aan de beurt!
Praktische informatie: Aanvang 19.30-21.30 uur. Er zijn nog 2 plaatsen beschikbaar.
Toegang € 17,50, inclusief koffie en thee. Inloop vanaf 19.00 uur.
Reserveren kan telefonisch: 023-551 7035, of per e-mail: info@degroenegodin.nl
Zie ook: www.degroenegodin.nl
De Groene Godin, Kleine Houtstraat 84, 2011 DR Haarlem.

Gmail - maandelijkse nieuwsbrief van Nicky's Place - april 2018 https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=74de977a16&jsver=6qtRi...

5 van 10 7-5-2018 17:15



Parkeren kan in garage De Kamp, slechts 2,88 per avond

Oudkarspel, zondag 14 oktober,
10e spirituele familiebeurs

Oudkarspel, zondag 14 oktober, 10e 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

Cannabis olie, hennep olie, wiet olie

Per 1 februari 2018 nieuwe prijzen.
Per 1 februari worden er nieuwe prijzen gehanteerd voor de olie van Isika.
Wij maken nu gebruik van een duurdere kwaliteit alcohol om het extract uit de planten te
verkrijgen. 

Ook de samenstelling van de olie is veranderd, wij maken nog steeds gebruik van een
Nederlands fokproduct met nederwiet als basis, en goed om te weten, biologisch gekweekt. ’s
Winters lekker binnen en zomers buiten in de frisse lucht.
De olie is nu een mix van SSD en Indica.

Verzendkosten zijn verhoogd naar € 5,-
Flesje 5 ml = 100 druppels = € 33,-
Flesje 10 ml. = 200 druppels = € 53,50

Bestellen stuur een mail naar  nickysplace@gmail.com

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. 

** Tanis Helliwell naar Nederland **
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Bennekom, vrijdag 8 juni, Lezing door Tanis Helliwell
EXPANDING CONSCIOUSNESS: CO-CREATING WITH NATURE SPIRITS AND ELEMENTALS
Lezing door Tanis Helliwell
Gezien de bijzondere tijd waarin we nu leven wordt het belang steeds duidelijker van werkelijk
contact maken met de Aarde (gezien als 1 organisme met een eigen bewustzijn) en alle wezens
die voor haar zorgen: het Elementalenrijk. Volgens de Leprechauns streven de elementwezens er
momenteel naar om, samen met ons mensen, de Aarde te genezen en een “nieuwe”wereld te
scheppen.
Tanis: “Nature spirits, also called elementals, are the form builders on our planet. They include
elves, fairies, leprechauns, gnomes and many others and are found throughout the world. Without
elementals there would not be a world, as there would not even be bodies for beings to inhabit.
Just as we learn to listen to and co-create with our animal friends who are also evolving beings on
Earth, we need to learn how to co-create with elementals to become full creators.”
Van 19.30 - 21.45 uur. Inloop vanaf 19.00 uur.
Locatie: de Ontmoeting, Emmalaan 1, 6721 ET Bennekom
Kosten: € 25,00. Dit is inclusief koffie, thee en koekjes.
Opgave bij ondergetekende via de mail g.huijts@chello.nl of telefonisch 0317-840362.

Werkhoven, zaterdag 9 en zondag 10 juni, Workshop Healing with the Body Elemental door
Tanis Helliwell
Tanis: “In this 2-day workshop you will develop a deeper relationship with your body elemental—
your body consciousness—to diagnose causes of physical, emotional, mental weaknesses and
co-create with it for optimal health.
Topics would include:
Learn about the mental and emotional causes of illness.
Heal fears that create energy blocks in your cellular-etheric body to increase your frequency.
Discover genetic and ancestral patterns to heal your family lineage.
Exercises to dissolve negative thoughtforms that cause illness and pain.
Find out how the mind and heart program the body. Learn heart meditations to create harmonious
resonance and entrainment for all systems.
Practice techniques with others to remove energy blocks
How self-healing leads to healing of others and the Earth”
Zaterdag 9 juni van 10.00 – 18.00 uur en Zondag 10 juni van 10.00 – 17.00 uur. Inloop vanaf 9.30
uur, zodat we op tijd kunnen beginnen.
Locatie: Conferentiecentrum Samaya, de Tuinzaal, Hollendewagenweg 20, 3985 SG Werkhoven.
Website: http://www.samaya.nl/tuinzaal-p/
Kosten € 349,00. Dit is inclusief 2x een uitgebreide vegetarische lunch, koffie, thee en koekjes,
alles biologisch.
Er bestaat de mogelijkheid om te overnachten. Als je dat wil neem dan zelf zo spoedig mogelijk
contact op met Samaya: 0343-552332 of info@samaya.nl.
Ik heb een aantal kamers in optie laten zetten. Zij kunnen je ook vertellen wat de prijzen van de
diverse kamers zijn tijdens het weekend.
Opgave bij ondergetekende via de mail g.huijts@chello.nl of telefonisch 0317-840362.

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. 
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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

Alkmaar, Feestelijke opening, It’s a Joke, passie voor mineralen
Openingstijden woensdag, zaterdag en zondag van 11.00 – 17.00 uur.
PAAS AANBIEDING

Op zaterdag 31 maart en 2e Paasdag, maandag 2 april krijg je 10% korting op alle ruwe amethist.
Ook op de diep paarse amethist uit Uruguay.
Meer informatie: www.itsajoke.nl

Bennebroek, dinsdag 3 april, Open avond groei en bewustwording
We nemen een thema en samen kunnen we hierover filosoferen, maar je kunt ook je eigen
wijsheid aanreiken of met de groep je ervaringen delen met als doel je bewustwording te
verhogen. Heb je al inspiratie? Doe mee!
Wij willen graag onze en jouw wijsheden delen!
De avond wordt begeleid door Gitta Harding, zij heeft jarenlange ervaring als medium – counselor
– coach bewustwording.
Zaal open 19.00 uur, aanvang 19.30 – 21.30 uur. Kosten € 10,-
Locatie: Het Jagershuis, Binnenweg 69, 2121 GW Bennebroek.
Reserveren niet nodig, je bent van harte welkom!

Delft, donderdag 5 april, ‘Zing vanuit je hart’ 
Een avond waar d.m.v. mantra’s we samen zingen. Je zangtalent is niet belangrijk, maar wel het
plezier. De klanken zorgen voor harmonie en geven de avond iedere keer weer een bijzondere
dimensie. Lambert Mutsaers is stembevrijder en begeleid onder prachtig pianospel het geheel.
Aanvang: 20.00-21:30 uur. Kosten: €10,00 aanmelden en info via www.lambertmutsaers.nl

Haarlem, vrijdag 6 april, workshop omgaan met stress
Uitgeblust?  Opgebrand?
Ben jij op zoek naar ontspanning, wil je meer balans en wil je met minder stress door het leven
gaan? Wil je de verantwoordelijkheid voor je eigen gezondheid nemen?
Praktijk voor Natuurgeneeskunde, Caroline Ambaum, Leendert Meeszstraat 46 te Haarlem.
Investering in jezelf: € 233,-
Tijden: 10.30-17.00 (inloop vanaf 10 uur)
Inbegrepen: koffie thee en versnapering, lunch zelf meenemen
Meer info en opgave: praktijkambaum@xs4all.nl of 06-13628676
De workshop is  inclusief een doseerflesje Cosmic & Flower Energy

Haarlem, zaterdag 7 april, Inspiratie ochtend.
Thema: Overvloed.
Zet jezelf neer en ga voluit leven! Wat sta jij toe als prachtig mens die jij bent? Er is nog zoveel dat
kan groeien en bloeien, een nieuw avontuur dient zich aan!
Kom je het mee beleven?
Van 9.30 uur tot 12.00 uur. Voor informatie of aanmelden: www.Loopjevast.nl
mail: helena@loopjevast.nl
telefoon: 023 5324288, Kloppersingel 131, 2021 CV Haarlem

Bloemendaal, zondag 8 april van 11.00 tot 14.00 uur, Bostocht Caprera Restaurant De Uitkijk,
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Hoge Duin en Daalseweg 6, 2061 AG Bloemendaal
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

Alkmaar-Overstad, zaterdagmiddag 14 april, lezing over….
bewustwording,  inzicht, energetische healing, engelencontact en healing met edelstenen.
Door het echtpaar Karin van Stralen en Maxim Semler.
Deze lezing-sessie vindt plaats in “Het Gezonder Alternatief” aan de Koedijkerstraat 32A te
Alkmaar-Overstad. Nadere informatie en aanmelding via ibelief@live.nl .

Alkmaar, zondag 15 april, Workshop met violiste Martine Nijenhuis.
Ervaar de helende kracht van muziek en natuur
Centrum Wakker, Westerweg 14 in Alkmaar
13.00 - 15.00 uur, 10 euro. www.wakkerbewustzijn.nl
Reserveren: reservering@wakkerbewustzijn.nl

Hillegom, zondag 15 april, Henk Fransen
Zelfgenezing met behulp van je mind. En daarbij wordt met ‘genezing’ bedoeld: heling van je
lichaam, maar ook heling op de andere niveaus van je bestaan: je gedachten, je emoties, je
relaties en zelfs je ziel.
Villa Flora Hillegom | Floraplein 35 | 2181 RV Hillegom
Tijd: 13.30 uur – 16.30 uur. Kosten: € 15,- 
Aanmelden voor deze lezing uitsluitend via www.bewustbollenstreek.nl
Meer info? Angela Roelen : 06- 22329846 
Mail: info@bewustbollenstreek.nl of info@asmaracentrum.com

Valthe, zaterdag 16 en zondag 17 april, Verrijk je leven! Begin bij de geboorte
Wil jij je leven verrijken? Dan is het raadzaam om je eigen geboorte te onderzoeken. De
gebeurtenissen in de periode vanaf de conceptie tot een paar uur na onze geboorte kunnen grote
invloed hebben op ons verdere leven.
Kosten zijn € 280,- incl. overnachting
Aanmelden of extra informatie klik hier

Haarlem, maandag 23 april, Energetische Adem/meditatie avond.
Van 19.30 uur tot 21.00 uur.
Connectie met je Ziel geeft helderheid, liefde en compassie.
Voel je welkom en geliefd bij jouw bron.
Voor informatie of aanmelden: www.Loopjevast.nl
mail: helena@loopjevast.nl
telefoon: 023 5324288, Kloppersingel 131, 2021 CV Haarlem.

Heemstede, woensdag 25 april, lezing van Fred Teunissen over chemtrails
Fred is de auteur van het boek 'Hemel onder vuur'. Hij heeft 2 jaar lang onderzoek gedaan naar dit
fenomeen en wil nu zijn ervaringen delen. Ik ben wel heel benieuwd naar zijn verhaal. Hij komt bij
DeLezing.nl op de Stormvogelweg 1 in Heemstede (vlak naast het station Heemstede-
Aerdenhout). Zie:
https://www.delezing.nl/lezing/330/fred-teunissen-hemel-onder-vuur-de-realiteit-
van-chemtrails

Bergen N.H. zaterdagmiddag 28 april, Rob de Boer.
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Afgestudeerd historicus uit Krommenie, komt een spirituele cultuurhistorische lezing houden. Het
onderwerp zal zijn :
Goethe, Nietzsche en Jung en het ontstaan van de New-Age beweging.  
De bijeenkomst vindt plaats in de Bergense handboekbinderij aan de Filarskiweg 31 te Bergen
N.H. Uitgebreide informatie en aanmelden via tonyvan@xs4all.nl
Aanvang 14:30 uur. Binnenkomst 14 uur. Iedere belangstellende is hartelijk welkom.

Beurzen door anderen georganiseerd

Amsterdam, zaterdag 31 maart en zondag 1 april, Paraview
Borchland Golf, Borchlandweg 6.
Voor kortingskaart en verder informatie zie website: www.paraview.nl

Assen, zaterdag 7 april, spirituele gezondheidsbeurs
Party Centrum De Schulp, Buizerdstraat 10, 9404 BB Assen
Open 10.30 – 17.00 uur. , toegang € 7,- , consulten max. € 15,-
Gratis lezingen en workshops. https://www.pcpbeurs.nl

Haarlem, zondag 8 april, spirituele beurs Groene Hart
Open van 11.00 – 17.00 uur, toegang € 5,-
Trefpunt ‘t Trionk, Van Oosten de Bruynstraat 60, Haarlem
Meer informatie op: Groene Hart spirituele beurzen 

Hillegom, zaterdag 14 april, Spirit & More
Een nieuwe spirituele beurs georganiseerd door Annemiek Cornelissen.
o.a. Mediumschap, aura lezen, healing en verkoopstands.
Open van 12.00 – 17.00 uur GRATIS toegang.
O.a. met Brigitta Harding en Nicole van Olderen
Villa Flora Hillegom | Floraplein 35 | 2181 RV Hillegom

Noordwijk, zondag 6 mei, spirituele beurs van Lona Mooy
http://mooyvision.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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