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Nicole van Olderen <nickysplace@gmail.com>

maandelijkse nieuwsbrief van Nicky's Place - januari 2018
1 bericht
Nicky's Place Haarlem <nickysplace@gmail.com>
Aan: nickysplace@gmail.com

7 januari 2018 om 18:59

* Een gratis geschenk voor je *
* Nieuwe jaartrainingen *
* Meditatietraining *
* Mediumschap open middag of avond *

Nieuws van Nicky's Place, januari 2018
Lieve mensen, lezers, vrienden en vriendinnen,
Zondag 7 januari 2018
Een kort voorwoord en veel inhoud in de nieuwsbrief, begin dit jaar met veel enthousiasme en
straal dat uit!
Maak haalbare wensen en leef ten volle elke dag!
Lieve groet van Nicole van Olderen en Dick Schoenmaker

* 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.
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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.

* ~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 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
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telefoon.Reserveren: 06-41041509 of mail nickysplace@gmail.com
Kijk mijn filmpje op youtube klik hier

* Nicole van Olderen, lerares *

Geen WINTERSCHOOL in Haarlem, ik heb ervoor gekozen om in die week
deel te nemen aan een vijfdaagse detox-vastenkuur in Zeeland
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 ~*
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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 februari

Haarlem, dinsdag 6 februari, 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
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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!
o.a. Mediums ( neem een foto of voorwerp mee), tarot en kaartleggers, magnetiseren,

7-5-2018 17:13

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

6 van 8

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

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, dinsdag 9 januari, workshop BULLET JOURNAL
We gaan kijken en voelen wat doelen stellen en plannen voor ons kan betekenen. We maken een
soort dagboek/ agenda, waar je naar eigen inzicht jouw doelen en plannen in kwijt kunt. Dit doen
we aan de hand van een paar oefeningen.
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Wanneer dit eenmaal wat helderder is kunnen we lekker lunchen.
En na deze lunch gaan we aan de slag met het creeren van een eigen agenda ( bullet Journal).
Doe je mee? Geef je dan op via deze link
Kosten zijn € 69.00 inclusief lunch, koffie, thee een eigen bullet journal.
Starten om 9.30 en we stoppen rond 16.00 uur
Locatie Het Behouden Huis Oudkarspel
Voor informatie en opgeven: Paulien Hartog: info@veelgoeds.com
Bergen N.H. zaterdagmiddag 27 januari 2018 pastoor Nico Knol van voorheen Egmond
Binnen zal spreken over de Adelbertusakker aldaar.
Deze spiritueel "breed georienteerde" pastoor van tegenwoordig De Goorn is uitgebreid op de
hoogte van historische, archeologische maar zeker ook esoterische zaken omtrent deze
Adelbertusakker, die behalve een rooms katholiek heiligdom tevens een krachtplek is, een
leycentrum van verhoogde etherische energie.
Wichelroedelopers zijn vaak actief geweest bij deze krachtplek waar de Adelbertusput de grootste
uitstralende kracht vasthoudt. Deze lezing zal echter iedereen aanspreken.
De lezing 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.

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.
Voor informatie en opgeven: Paulien Hartog: info@veelgoeds.com

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

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.
De workshop wordt gehouden van 10.00-17.00 uur in
Flow Plaza, Zaanenstraat 18, Haarlem.
De kosten bedragen 225 euro per stel bij een eigen vraag en 150 euro 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).
In de bijlage is aanvullende informatie te vinden.
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
Noord-Scharwoude, start donderdag 15 maart, cursus spirituele zelfreflectie
Uit ervaring zo door de jaren heen leer ik dat de mens steeds verder van zichzelf verwijderd raakt
en hoe moeilijk men het heeft met het erkennen van zichzelf.
In een stappenplan bied ik a.h.w. een reis door jouw eigen blauwdruk heen.
Het is raadzaam om alle lessen te volgen.
7 Lessen, 2 x per maand, tijdstip: 13:30 tijdsduur: 2 tot 3 uur. Kosten € 25,- per les.
Locatie: Grasakker 15, Noord-Scharwoude
Opgave en info: Anneke Biersteker, tel: 0226-318070 of mobiel: 06-5172174
Meer informatie op www.arkra.nl
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Beurzen door anderen georganiseerd
Uithoorn, zondag 14 januari spirituele beurs Lona Mooy
Deze beurs is kleinschalig en mede daardoor zeer uitnodigend.
Entree 4 euro. Openingstijden 11.00 t/m 17.00
Adres: Restaurant "Geniet aan de Amstel"
Marktplein 2, 1421AC Uithoorn.
Meer informatie via de link naar facebook
Of www.mooyvision.nl
Harderwijk, zaterdag 20 januari, pcp beurs.
Stichting Multifunctioneel Zalencentrum De Kiekmure
Tesselschadelaan 1, 3842 GA Harderwijk
Gratis lezingen en workshops. https://www.pcpbeurs.nl
De beurs is geopend van 10.30 – 17.00 uur

Hoofddorp, zondag 21 januari, spirituele beurs Lona Mooy
Event center Fokker, IJweg 1094.
Open 11.00 – 17.30 uur. Entree 5 euro en kinderen t/m 12 jaar gratis.
Meer informatie via de link naar facebook
Of www.mooyvision.nl
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

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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