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Nicole van Olderen <nickysplace@gmail.com>

maandelijkse nieuwsbrief van Nicky's Place - februari 2018
2 berichten
Nicky's Place Haarlem <nickysplace@gmail.com>
Aan: nickysplace@gmail.com

31 januari 2018 om 23:00

* Veel te vertellen *
* Een gratis geschenk voor je *
* Nieuwe jaartrainingen *

Nieuws van Nicky's Place, februari 2018
Lieve mensen, lezers, vrienden en vriendinnen,
Woensdag 31 januari Volle SUPER - BLAUWE MAAN
De eerste maand van dit nieuwe jaar is alweer achter ons gelaten, en ik kan met recht terugkijken
op vele ontwikkelingen die ik heb doorgemaakt. Positief hoor, dus lees gerust verder!
Nadat ik in 2017 heb besloten om de organisatie van de spirituele beurs in Haarlem over te
dragen aan Jolanda de Koter, is er ruimte ontstaan in mijn agenda en die wil ik dan met veel
enthousiasme invullen. Dat gezegd hebbende had ik voor het eerst een driedaagse Winterschool
in januari op de planning staan, echter de groep stroomde niet vol. Tegelijkertijd ontdekte ik een
nieuwe behoefte in mij om mezelf te gaan schonen – zuiveren – detoxen. Nu had ik al eens e.e.a.
gehoord van een collega dus via Google kwam ik in Zeeland terecht. Het programma van 21 tm
26 januari sprak mij ontzettend aan en het thema was heartfullness, ook iets waar ik mij mee
verbonden voel.
Dus zo gezegd, zo gedaan, voor mijzelf dit geschenk aanvaard maar daardoor was ik
genoodzaakt de Winterschool af te blazen. Daar viel niet veel te blazen hoor, ik had slechts 1
deelneemster. Afgelopen weekend was ik alweer terug uit Zeeland, een verdiepende ervaring
rijker en inzichten in mijn voedingspatroon en goede voornemens om uit te voeren. En zaterdag
terwijl ik aan een vriendin mijn verhalen vertelde, kwam deze zin duidelijk naar boven: “Nee
zeggen tegen de ANDER = JA zeggen tegen JEZELF!”
En dat proces is nu gaande op ándere vlakken waarin ik keuzes moet gaan maken over hoe ik
mijn kostbare tijd in 2018 wil gaan indelen. Voor GELD gaan of voor GELUK! Vandaag kies ik
voor geluk, een innerlijke glimlach is meer waard dan een hoger saldo op de bank, (op dit
moment).
Toeval bestaat echt! Het valt je toe!! Wij reden op de snelweg met de radio aan vanuit
Apeldoorn/Emst naar Haarlem en op Radio 2 werd er gevraagd "waar ben je mee bezig, bel maar
op.." DUS zo gezegd, zo gedaan en met de mobiele telefoon meerdere malen het nummer
gebeld, steeds een dode lijn, overbezetting, en BAM ineens zit ik in de uitzending van de Staat
van Stasse en ik vertel dat wij net vanaf de sauna naar huis rijden langs Hilversum en dat ik een
interessant beroep heb, namelijk Medium, Het gesprek vlotte leuk en na de uitzending neemt de
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dame mijn gegevens op want ze wilden iets gaan doen met mediums en astro, dus ik was verrast
en wij rijden met een grote grijns in de auto naar Haarlem. De volgende ochtend word ik gebeld en
de dame spreekt nog even met mij over een vorm van radio maken met astroradio, kaarten en
consulten enzo, zij hebben die volgende maandag teamoverleg en zal van zich laten horen. De
dinsdag ochtend belt zij met de vraag of ik die avond in de uitzending in Hilversum kaarten wil
komen leggen voor de luisteraars als dank dat het programma is genomineerd voor de gouden
radioring en de presentator is genomineerd voor de zilveren radioster. Ik sputter nog een klein
beetje want die avond had ik al een afspraak maar zij zegt luchtig "dan neem je die toch mee!"
Oh, ja “out of the box” denken Nicole! Ik heb die middag besteed door mij te informeren over
het radioprogramma en de vraag: wat moet ik meenemen en wat moet ik aan, want ook via
internet kun je meekijken. Dick mocht ook mee en hij kwam mij om 18.30 ophalen. Het was een
FANTASTISCHE ervaring en volgens anderen kwam ik goed over op de radio. Je kunt het
naluisteren op deze link. Zelf kijk ik met veel tevredenheid terug op dit avontuur. Mijn wens is
dan ook om meer van dit soort avonturen te gaan beleven de komende tijd!
En dan even praktisch, want als Maagd sterrenbeeld ben ik dat van oorsprong in al mijn vezels.
De komende spirituele familiebeurs in Oudkarspel is op zondag 11 februari, kom gezellig
langs ook als je voorheen in Haarlem langs kwam. Deze beurs is toch weer even iets anders, met
andere deelnemers! Ik zie je graag.
Of nog eerder op zaterdag 3 februari tijdens de Geluksroute 023 in Villa Vijf33 in Vijfhuizen doe
ik gratis kaartleggingen van 13.00 – 15.00 uur.
KIES VOOR JEZELF, kom mediteren op dinsdagavond twee keer per maand of naar de
oefencirkel in Haarlem op woensdagavond twee keer per maand om je eigen talenten te
ontdekken door oefeningen en verdiepende meditaties. En de oefencirkel in Oudkarspel is er
ook weer één keer per maand op vrijdagmiddag.
Lieve groet van Nicole van Olderen en Dick Schoenmaker
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
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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.

* ~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 weer 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

7-5-2018 17:14

Gmail - maandelijkse nieuwsbrief van Nicky's Place - februari 2018

4 van 12

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=74de977a16&jsver=6qtRi...

Kijk mijn filmpje op youtube klik hier

* Nicole van Olderen, lerares *

Lenteschool, ont-wikkel je zesde zintuig op vrijdag 31 maart, zaterdag 7 en
zondag 8 april in Haarlem
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. lenteschool kan het opstapje zijn om deel te kunnen nemen aan de Jaartraining!

Verdieping in je Mediumschap, jaartraining start maart 2018, op vrijdag 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!
Nog enkele plekjes vrij!
Reserveren: 06-41041509 of mail nickysplace@gmail.com

* ~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 ~*
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
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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 februari

Vijfhuizen, zaterdag 3 februari, 023 geluksroute
Nicole is van 13.00 – 15.00 uur aanwezig in Villa Vijf33, Kromme Spieringweg 533, 2141 AK
Vijfhuizen. Je kunt bij haar terecht voor een GRATIS korte kaartlegging.

Haarlem, dinsdag 6 februari, 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.
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.
De volgende data zijn op 20 februari, 6 en 20 maart, 10 en 24 april, 1 en 15 en 29 mei, 5 en 19
juni.

Haarlem, woensdagavond 7 februari, 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
De volgende avonden zijn op woensdag 21 februari, 7 en 21 maart, 11 en 25 april, 2 en 16 mei, 6
en 20 juni.

Oudkarspel, vrijdagmiddag 16 februari, 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
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.
De volgende middagen zijn op: vrijdag 23 maart, 6 april, 4 mei, 15 juni.

Oudkarspel, zondag 11 februari, spirituele familiebeurs
Oudkarspel, zondag 11 februari, 9e 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!

7-5-2018 17:14

Gmail - maandelijkse nieuwsbrief van Nicky's Place - februari 2018

7 van 12

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=74de977a16&jsver=6qtRi...

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.

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
Oudkarspel, donderdag 1 februari, opstellingenavond
Het Behouden huis - Oudkarspel, Dorpsstraat 850.
Aanvang: 19.30 tot 22.00 uur. Kosten: €15.00 inclusief / € 65.00 wanneer je een thema inbrengt.
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Voor informatie en opgeven: Paulien Hartog: info@veelgoeds.com
Haarlem, vrijdag 2 februari, klankmeditatie
Van 20.00 – 21.00 uur.
In een kleine groep van max 6 personen kosten €10,- Er zijn nog plaatsen.
Praktijk InHartkracht, Zaanenstraat 54 zwart te Haarlem.
Geef je op via mail maaike@inhartkracht.nl of 06-28231475
Hoop je te ontmoeten in de kracht van de kleine stille momenten in het nu. Tot snel!

023, GELUKSROUTE, zaterdag 3 en zondag 4 februari.
klik hier voor alle informatie

Oudkarspel, zaterdag 3 februari, workshop IK GEEF MIJZELF EEN BETERE PLEK
Laat jij vaak anderen voor gaan? Zorg jij graag voor anderen? Of maak jij jezelf onzichtbaar? Dan
is deze workshop voor jou bedoeld!
Voor informatie en opgeven: Paulien Hartog: info@veelgoeds.com

Vijfhuizen, zondag 4 februari, Stadspicknick van Overvloed.
Dankzij de gastvrijheid van Mia en Cees in hun prachtige Villa Vijf33 kunnen we deze traditie door
laten gaan. Neem je eigen bord, beker, bestek mee en een gerechtje waar je zelf heel blij van
wordt, en geniet van het samen eten en wat muziek.
Tussen 18.00 en 20.30 ben je welkom bij Villa Vijf33, Kromme Spieringweg 533, Vijfhuizen

Bloemendaal, zondag 4 februari, lezing: WIE BEN JIJ NOU EIGENLIJK?
Wat denk je écht? Als je niet de liefde in je leven hebt die je wilt; als je niet het geld hebt waar je
graag over beschikt; als je niet de gemoedsrust vindt waar je naar verlangt, wat voor
overtuigingen koester je dan? En je bent niet de enige. Zoek op internet op eigenwaarde en je
krijgt al snel meer dan 70 miljoen webresultaten.
St. Raphaëlkerkje, Popellaan 1, 2061 GS Bloemendaal.
Aanvang 14.00 uur. Einde 16.00 uur. Bijdrage € 9,00
inclusief koffie, thee, schrijfgerei.
Reserveren niet nodig, je bent van harte welkom.
Oud-Beijerland, donderdag 8 februari, “Het Kleine Werk, meer over Rennes-le-Chateau”
In Rennes-le Chateau zou een grote schat verborgen liggen. Mede door het boek "The Da Vinci
Code" van Dan Brown ontstond er een ware hype rond dit dorpje en de schat. Er was sprake van
geheime documenten, gecodeerde stenen en een geheimzinnige broederschap. Rond 2000
raakte Susanne van de Kamp geïnteresseerd in het mysterie. Het vinden van de oplossing kostte
haar uiteindelijk 14 jaar. Ze schreef er twee boeken over.
Susanne zal ze een korte presentatie geven van haar tweede boek, "Het Kleine Werk”, waar in
romanvorm wordt beschreven wat de rol van pastoor Saunière was, zijn huishoudster en waar de
schat waar zo veel over wordt gesproken zich zou bevinden. In de lezing wordt ruim de
gelegenheid gegeven tot het stellen van vragen en discussie. Susanne zal de avond beginnen
met een korte situatieschets en een samenvatting geven van haar vorige presentatie.
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

Bergen –NH-, vrijdag 9 februari, Beleef de Volle Maan
Op de prachtige locatie van Berkeley, wordt je uitgenodigd om je te laten leiden door je intuïtie en
ervaar de oeroude energieën in jezelf in het mystieke licht van de Volle Maan. Deze avond is een
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samenwerking tussen Bianca Huf en Martine Nijenhuis.
Je kunt je verbinden met de kwaliteiten van de maan d.m.v. natuurbeleving, innerlijke ervaringen,
een vuurcirkel en een geleide maanmeditatie waarbij je heerlijk op een matje ligt omlijst door
subtiele hart-muziek en helende klanken.
Opgeven mnijenhuis@tele2.nl of biancahuf@gmail.com
Inloop vanaf 19.45 uur, aanvang 20.00 – 21.30 uur.

Haarlem, zaterdag 10 februari, Annet Taverne met een lezing.
Het THEMA : DE REIS VAN DE ZIEL. Van 10.30 uur tot 12.00 uur.
Vragen die mensen bezig houden worden besproken zoals:
Waar kom ik vandaan? Waar ga ik naar toe? Wat kom ik op de aarde halen? Wat kom ik op de
aarde brengen? Voor informatie of aanmelden:www.Loopjevast.nl
mail: helena@loopjevast.nl
telefoon: 023 5324288, Kloppersingel 131, 2021 CV Haarlem.

Overveen, woensdag 14 februari, Turkoois workshop
Wat gaan we doen en beleven:
*Verschillende leggingen met turkoois, maar ook howliet...
*Maar hoe herken je echte turkoois.
*Wat doet de kleur van een steen met je.
*Natuurlijk weer een reader met de magische historie van turkoois
*Turkoois is een belangrijke heelsteen maar waarvoor? En hoe? Waarom?
*En... we gaan een runenspel maken en leren!
De kosten zijn: €35. We beginnen uiterlijk om 20.00 uur
Adres: Julianalaan 71, 2051 JM Overveen (06-26562333)
Cecile Thio. Reserveren is verplicht: magnolia11@me.com
Overveen, vrijdag 16 februari, Turkoois workshop
Wat gaan we doen en beleven:
*Verschillende leggingen met turkoois, maar ook howliet...
*Maar hoe herken je echte turkoois.
*Wat doet de kleur van een steen met je.
*Natuurlijk weer een reader met de magische historie van turkoois
*Turkoois is een belangrijke heelsteen maar waarvoor? En hoe? Waarom?
*En... we gaan een runenspel maken en leren!
De kosten zijn: €35. We beginnen uiterlijk om 20.00 uur
Adres: Julianalaan 71, 2051 JM Overveen (06-26562333)
Cecile Thio. Reserveren is verplicht: magnolia11@me.com
Breda, zaterdag 17 februari, “Psycho Energetisch Zelfmanagement”
PEZ is al 8 jaar achtereen een zeer effectieve en succesvolle training om je vermoeidheid achter
je te laten, je vitaliteit en levenslust weer terug te pakken en je verouderingsproces te remmen.
Voor Sky High Creations dit keer een bijzondere versie, waarbij je met speciale camerabeelden
LIVE bijvoorbeeld de meridianen van je eigen armen kunt zien en dus heel concreet aspecten van
het menselijk energieveld kunt waarnemen.
Benjamin Adamah leert je diverse eenvoudige technieken om het lichaam te beheersen,
waaronder de longevity (anti-aging) technieken. Hij gaat o.a. in op het energielichaam, de
meridianen en acupuntuur drukpunten. Adamah's methodes kenmerken zich doordat ze niet
gericht zijn op vechten, maar op immuniteit tegen ongewenste beïnvloeding van binnenuit door
krachtopbouw en geweldloze visualisatie. Deelnemers krijgen de oefeningsinstructies op papier
mee naar huis.
Van 13.30 – 18.30 uur. Kosten € 75,-- in de vvk.
Kapel van de Sacramentskerk, Zandberglaan 58, 4818 GL Breda
Aanmelden voor deze workshop kan via de website www.skyhighcreations.nl of door een mail
te sturen naar info@skyhighcreations.nl
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Bergen N.H. zaterdagmiddag 17 februari 2018 Lonneke Kersten, medium in Almere.
Interactieve lezing over haar boek Spirituele Striptease :
Deel 1 : In gesprek met Novell
Deel 2 : Rubato’s
De lezing-workshop vindt plaats in de Bergense handboekbinderij aan de Filarskiweg 31 te
Bergen N.H. Uitgebreide informatie wordt toegestuurd na aanschrijven via tonyvan@xs4all.nl
waar men zich ook kan aanmelden voor deze besloten spirituele zaterdagmiddag. Aanvang 14:30
uur. Binnenkomst 14 uur. Iedere belangstellende is hartelijk welkom.
Haarlem, zondag 18 februari, workshop Relatie-Opstellingen voor stellen
De dag is bedoeld voor geliefden die verlangen naar meer verbinding en verdieping in de relatie.
En meer begrip voor elkaars verschillen.
Van 10.00-17.00 uur. Flow Plaza, Zaanenstraat 18, Haarlem.
Kosten € 225,- per stel bij een eigen vraag en € 150,- per stel bij deelname als representant.
De begeleiding is in handen van:
Marja Tol (systemisch coach, www.joyconsult.nl) en
Gea Boschma (integratief psychotherapeut, www.geaboschma.nl).
Voor vragen en/of aanmelden kun je contact opnemen met Gea (tel. 06-55827342 of
info@geaboschma.nl).
Wij heten jullie graag welkom! Hartelijke groet, Marja en Gea

Haarlem, maandag, 19 februari, 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.

Bergen-NH, zaterdagmiddag 24 februari, lezing door Ton van der Kroon
Tijdens deze lezing verhaalt Ton over zijn eigen zoektocht en zijn bevindingen in diverse landen
als Noord Korea, Iran en Gaza.
Locatie: ‘De Nieuwe Beuk’ (achter de Petrus Paulus Kerk), Dorpsstraat 20, 1861 KW Bergen N.H.
Tijdstip: 14 uur tot 17 uur (zaal open om 13.30 uur)
Vergoeding: 15 euro (vermeld duidelijk jouw naam bij de betaling)
Reserveren: Via de website of stuur een email naar: ilona@dehartcirkel.nl

Bergen N.H. zaterdagavond 24 februari 2018 dokter Richard Hoofs uit Schoorl.
Dokter Richard Hoofs zal spreken over de esoterie van Egyptian Healing.
De lezing-workshop vindt plaats in de Bergense handboekbinderij aan de Filarskiweg 31 te
Bergen N.H. Uitgebreide informatie wordt toegestuurd na aanschrijven via tonyvan@xs4all.nl
waar men zich ook kan aanmelden voor deze besloten spirituele zaterdagavond. Aanvang 20:00
uur. Binnenkomst 19:30 uur. Iedere belangstellende is hartelijk welkom.
Haarlem, vrijdag 2 maart, 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
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Beurzen door anderen georganiseerd

Deurningen, zondag 4 februari, pcp beurs.
Frans op den Bult, Hengelosestraat 8, 7561RT Deurningen/Hengelo
Openingstijden van 10.30 – 17.00 uur
Gratis lezingen en workshops. https://www.pcpbeurs.nl

Heerhugowaard, zondag 18 februari, Happiness beurs
Tussen 12 en 17 uur is iedereen van HARTE welkom om zich te laten inspireren ten aanzien van
gezondheid, wellness, nieuwe wetenswaardigheden.
Met een ruim aanbod aan standhouders en GRATIS workshops en lezingen.
Om 11.30 uur staat de koffie/thee/fris en gezonde lunch al klaar om te bestellen!
Toegang is gratis. Baai, Deimoslaan 5 – Heerhugowaard http://baai.nu/events/happinessbeurs-5/

IJmuiden, zondag 18 maart 2018, Samma Saya
Met een bijna geheel nieuw team ben je van harte welkom op deze beurs met gratis toegang.
Open van 11.00 – 17.00 uur.
http://www.sammasaya.com/

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

Uitschrijven / Gegevens wijzigen
Powered door YMLP

Nicole van Olderen <nickysplace@gmail.com>
Aan: Elaine Jager <elainejg@telfort.nl>

5 februari 2018 om 21:46

Hallo Elaine,
Ik had nog een adres met tiscali staan misschien is het daardoor dat je 'm soms niet kreeg. dit is
de laatste nieuwsbrief.
Met vriendelijke groet, Nicole van Olderen
Nicky's Place Haarlem, www.nickysplace.nl
M: 06- 41 041 509
SamenwerkenNederland: www.samenwerkennederland.nl
FantasyIslandMassage: www.fantasyislandmassage.nl
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---------- Doorgestuurd bericht ---------Van: Nicky's Place Haarlem <nickysplace@gmail.com>
Datum: 31 januari 2018 om 23:00
Onderwerp: maandelijkse nieuwsbrief van Nicky's Place - februari 2018
Aan: nickysplace@gmail.com
[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]
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