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

1 mei 2018 om 23:10

* Zomer Ritueel op zondag 24 juni
* Nicole aan het werk op de Pasar Malam in Den Haag
* Lesmateriaal in overvloed,
nieuwe jaartrainingen

Nieuws van Nicky's Place, mei 2018
Dinsdag 1 mei 2018
Lieve mensen, lezers, vrienden, geïnteresseerden,
Hier is de maandelijkse nieuwsbrief weer op je digitale deurmat.
Lees ook de privacy verklaring onderaan de nieuwsmail waarbij ik verklaar geen privé gegevens
van jou te verspreiden. Ik gebruik jouw mailadres alleen om je een nieuwsmail te versturen met
informatie van mijn bedrijven.
En vandaag, dinsdag 1 mei, de dag van de Arbeid en in vele landen een vrije dag, hier “gewoon”
een werkdag zoals alle anderen. Maar wel eentje om even bij stil te staan, dat wij in dit land
vrijheid hebben om te kunnen werken,
en naar school te mogen gaan als we jong zijn,
en vrijheid van meningsuiting hebben,
en dat vrouwen zich ’s avonds op de fiets kunnen verplaatsen,
en dat vrouwen een toppositie in kunnen nemen,
en dat onze kinderen vrij van oorlog kunnen worden grootgebracht,
en dat wij stromend water in onze huizen hebben.
Ja natuurlijk gaat er ook in het Westen van Europa van alles niet goed,
maar wat je aandacht geeft GROEIT.
Energie volgt de gedachtestroom, en als ik mijn gedachtestroom positief blijf voeden dan zal er
ook positiviteit mijn leven in stromen!
Dinsdag 1 mei, een stralende dag vandaag, eerst veel wind om de geest weer even schoon te
spoelen en nu een heerlijk zonnestraaltje als voorbode van een weekend met veel zonnestralen.
Vanmiddag een overheerlijke wandeling in ons buitenpark Landgoed Elswout gemaakt en ook
alvast audio opnames gemaakt voor de nieuwe plannen die ik vorm aan het geven ben. Wordt
vervolgd…
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De themadag van zondag 24 juni wordt een middag over de nieuwe energie! Hoe ga je ermee om,
waar heb je last van, hoe verbeter je jouw energievoorraad. Tips en oefeningen! Een heerlijke
meditatie, muziek en we maken weer een vuur buiten om de laatste restjes die niet meer bij jou
passen in achter te laten. Neem je eigen muziekinstrument of drum mee!
Plannen in overvloed, zoals je ook kunt lezen in mijn blogs over Koningsdag.
Afgelopen weken weer veel items en artikelen toegevoegd aan de website
SamenwerkenNederland, mijn digitale zoekbak met informatie over allerlei uiteenlopende
onderwerpen! Wil je ook vermeld worden met een gratis visitekaartje?
En bijgaand ook een stukje inzicht over de energie/de trilling van de maand mei.
Voor nu een harte-groet voor jou!
Nicole van Olderen en Dick Schoenmaker

Linkjes naar de websites:
www.nickysplace.nl
www.samenwerkennederland.nl
www.fantasyislandmassage.nl

DE ENERGIE VAN MEI 2018
Mei nodigt je uit om alles te laten bezinken wat je in de kolkende maalstroom van de
eerste 4 maanden van dit jaar hebt beleefd.
Het is tijd om rustig terug te kijken en te ontdekken wat er in jou is veranderd. Dit is een
maand om alles innerlijk op een rijtje te zetten, om te kijken wat je hebt geleerd en
ervaren, en hoe je daarmee de komende maanden verder kan. Het kan zijn dat je het
gevoel zal hebben afgeremd te worden, wanneer je te actief aan het plannen gaat, of
wanneer je te druk aan de slag bent.
Het hogere doel van deze maand is immers spirituele groei en bewustwording, en dat
lukt gewoon niet wanneer je leven volgepakt zit met allerlei activiteiten in de
buitenwereld.

* 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
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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.

* ~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: woensdag 23 mei om 09.30 en 11.00 uur
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?
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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 ~*
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
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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 mei

Het wordt wat sneller zomertijd in mijn agenda, om meer tijd te maken om mijn lesmateriaal voor
te bereiden en nieuwe lezingen uit te schrijven.
Haarlem, dinsdag 15 mei, Meditatie voor beginners en beoefenaars.
LAATSTE KEER!
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 16 mei, Open Cirkel Mediumschap!
LAATSTE KEER!
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!
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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

Den Haag, vrijdag 25 mei, Tong Tong FAIR
Nicole van Olderen en Thomas Woolthuis werken op het spirituele straatje van de Pasar
Malam.Je kunt terecht voor een consult tussen 12.00 22.00 uur.
Malieveld, Koningskade 1, 2596 AA Den Haag
https://tongtongfair.nl/praktisch/#toggle-id-4

Den Haag, woensdag 30 mei, Tong Tong FAIR
Nicole van Olderen en Thomas Woolthuis werken op het spirituele straatje van de Pasar Malam.
Je kunt terecht voor een consult tussen 12.00 22.00 uur.
Malieveld, Koningskade 1, 2596 AA Den Haag
https://tongtongfair.nl/praktisch/#toggle-id-4

Haarlem, woensdag 13 juni, 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 6 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.
Parkeren kan in garage De Kamp, slechts 2,88 per avond
Oudkarspel, vrijdagmiddag 15 juni, Open Cirkel Mediumschap!
LAATSTE KEER!
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.

## ~~ ## ~~ ## ~~ ##
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Vijfhuizen, zondag 24 juni, Zomer Ritueel!
Een middag over en met de Nieuwe Energie!
De themadag van zondag 24 juni wordt een middag over de nieuwe energie!
Hoe ga je ermee om, waar heb je last van, hoe verbeter je jouw energievoorraad. Tips en
oefeningen! Een heerlijke meditatie, muziek en we maken weer een vuur buiten om de laatste
restjes die niet meer bij jou passen in achter te laten.
Neem je eigen muziekinstrument of drum mee!
Het midden van de Zomer, de langste dag is net achter de rug!
Van 14.00 – 16.30 uur, kosten € 17,50 incl. koffie, thee en een knabbeltje.
Deur open 13.30 uur.
Wij zijn te gast bij Villa Vijf33, Kromme Spieringweg 533, 2141 AK Vijfhuizen.
Gratis parkeren. Makkelijk te bereiken met bus 300, halte Vijfhuizen, 10 minuutjes lopen! Meer
informatie bij Nicole 06-41041509.
Reserveren via: nickysplace@gmail.com
https://goo.gl/maps/w95SyP3sGC32

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
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Vele namen voor een natuurproduct, wat in de jaren 30 (door de overheid en farmachemie van de
USA) in de ban is gedaan om haar heilzame werking te verbergen voor de mensheid.
Wil je meer weten over het gebruik van cannabisolie kijk dan op de website van
samenwerkennederland en tik cannabis of hennep in het zoekvenster en je vindt allerlei
informatie over dit natuurproduct.
Ik ben verkooppunt in Haarlem van biologische met liefde gekweekte en gemaakte cannabisolie
van Isika.
We hebben al vele goede resultaten terug gehoord van de dames en heren die de druppels
gebruiken.

** Tanis Helliwell naar Nederland **

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
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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.

Speciale aandacht
Ouder-Kind-Weekend 25-27 mei, Samen Het Bos In
Twee dagen met je zoon of dochter Het Bos In. Onverdeelde aandacht voor elkaar, voor jezelf en
voor de natuur. Weg uit je dagelijkse omgeving vol comfort, afleiding en ingewikkeldheden om met
z’n tweetjes naar de eenvoud af te dalen. Koken op een houtvuur. Spelletjes in het bos. Vuur
maken zoals mensen dat in de prehistorie deden. Verhalen bij het kampvuur. Samen zingen.
Stilte. Slapen in een tentje of misschien wel onder de open hemel.
Op het kleine landgoed Midgaard in Almen is de verbinding tussen innerlijke natuur en uiterlijke
natuur een belangrijk thema. De Stichting Midgaard-Almen is er al een paar jaar op allerlei
manieren mee actief, waarbij werken met je handen een gemeenschappelijke noemer is.
Dit Ouder-Kind-Weekend is een nieuw initiatief. Ingegeven door een verlangen generaties te
verbinden, nieuwe mensen naar Midgaard te halen, samen te genieten van de zeer gevarieerde
natuur op deze 2,5 hectare en te doen wat ons hart ons ingeeft.
http://www.janroelofs.nl/workshops/ouder-kind-weekend/
Geen drank, geen sigaretten, telefoons blijven in de auto. (Wij zijn wel permanent bereikbaar voor
het thuisfront). Vegetarisch mag, maar hoeft niet. We maken samen het programma, maar Hugo
en Jan hebben de leiding.
Datum: van vrijdagavond 25 mei t/m zondag 27 mei 2018
Prijs: 250,- all-in per ouder/kind combinatie
Meer info, bel: 06 12162583 (Hugo) of 0575-431140 (Jan)
of: email: jan.roelofs@euronet.nl

Festival voor vrouwen en meisjes: De magische wereld van Lorelei
Laat je meevoeren naar een plek ‘buiten tijd en ruimte’, naar de magische wereld van
Lorelei, waar vrouwen samen het vrouwzijn in alle facetten vieren, eren, delen, Zijn, uitdragen.
Lorelei is een plek waar je niet hoeft te vergelijken, waar je ‘gewoon’ de vrouw mag zijn die je
bent, in grootsheid en kleinheid, stralend of teneergeslagen, uitbundig of ingetogen. Waar je je
kunt laten inspireren door andere vrouwen, in werkelijke verbinding en zusterschap.
Lente Lorelei voor vrouwen, moeders en meiden: van 8 t/m 10 juni.
Zomer Lorelei I van 21 t/m 23 augustus, en Zomer Lorelei II van 24 t/m 26 augustus
Link naar de website: https://www.loreleifestival.nl/voor-deelnemers/

Toscane, een prachtige plek waar je een aantal inspirerende weken kunt volgen
Ik ben Elena Benvenuti (1966) en alhoewel ik in Italië ben geboren en mijn ouders beiden uit
Toscane kwamen, is er een link met Nederland. Ik ben er opgegroeid en als ik niet op een
Toscaanse berg ben, woon ik in Amsterdam.
Ik ben daarom hier thuis, maar ook thuis in uw taal.
Kom in ons familiehuis in Toscane!
Er is nog plek voor wie de rust en inspiratie lonkt. De eerste weken zien er zo uit:
Durf!Schrijven of schrijfmeters maken met Marije Klein is een schrijfretraite met feedback of
met workshops. Ja, je leest het goed, jij mag kiezen wat je wilt maar schrijf je snel in, want er zijn
nog enkele plekken vrij.
The Fool on the Hill met Felice Derkinderen en Elena Benvenuti is een speelse en vrolijke week
waarin deelnemers aan de hand van archetypen uit de Tarot meer over zichzelf leren en hun
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innerlijke stem onderzoeken. Er zijn nog verschillende plekken vrij en de inschrijving sluit op 15
mei.
De schilderweek in Toscane met Marjon den Engelsman is een week waarin de schilder-opreis beeld en passie naar het papier vertaalt met verschillende technieken en perspectieven. Er is
nog een laatste enkele kamer beschikbaar.
Website: https://www.ilbene.nl/

Eerbeek, vrijdag 31 augustus t/m zondag 2 september, Event Biologische Natuurwetten
Mies Kloos Raasveldt geeft al vele jaren workshops over de toepassing van de Germaanse
Geneeskunde van dr. Hamer. Deze 5 Biologische Wetten zijn een goede vertaalslag voor ziektes
in je leven en wat je lijf je te vertellen heeft.
Kosten voor het gehele weekeind, inclusief annuleringsverzekering, 2 x ontbijt, 2 x lunch, 1 x diner
en 2 overnachtingen op basis van een 2-persoons kamer: € 275,Om aan het Event deel te kunnen nemen, dient men een gedegen basiskennis te bezitten:
• Inzicht in de denkwijze en haar implicaties
• Wat zijn kiembladen en welke betekenis hebben ze in de BN
Deze kennis kan verkregen zijn door de nodige zelfstudie of door het volgen van een of meerdere
lezingen of workshop.
Vrijdagavond Kennis-Avond: kennis maken met elkaar en de kennis van de BN ophalen en herinneren. Dit zal op een ontspannen en speelse wijze gebeuren.
Zaterdag en zondag staan in het teken van de verschillende fasen van het Hamers Kompas:
bespreking van de essentie van de fasen, casussen, eigen herkenningen, vragen en discussie
Het zal een gevarieerd, inspirerend programma worden, waarin we veel kunnen leren van zowel
het aangeboden materiaal als van elkaar.
Website Leven in Vertrouwen

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
Haarlem, centrum Regenboogslang, Sjamanisme
Wat het sjamanisme betreft zijn er weer vier open-avonden gepland op de donderdagavond en
een Introductiecursus Sjamanisme die begint weer op zondag 27 mei. En natuurlijk de
Sjamanistische klank healing alweer de laatste voor de zomerstop op zondag 20 mei.
Mocht je geïnteresseerd zijn in de Sjamanistische jaartraining op do 12 juli is er een
informatie avond waar je al je vragen kunt stellen en ook de sfeer kunt proeven.
Esbeek – Tilburg, 26 tm 29 juli, Zweethutten
Een enkele zweethut is al een intensieve ervaring. Vier zweethutten in vier dagen is een
diepgaande, intensieve en potentieel een levensveranderende belevenis.
Voor meer info zie www.bearcreek.nl.

Haarlem, zaterdag 5 mei, 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!
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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.

Amsterdam, zondag 6 mei, 17e Spiritistische Bijeenkomst
Het thema is Eenzaamheid en Sociaal Isolement!
Het is belangrijk het verschil tussen alleen zijn en het gevoel alleen te zijn, te begrijpen. Het
gevoel van eenzaamheid kan aanwezig zijn op elke plaats of in elke situatie, zoals tijdens een
feest met vrienden, in de werkomgeving en zelfs binnenshuis met ons eigen gezin. Eenzaamheid
en sociaal isolement zijn verontrustende kwesties met ernstige gevolgen voor het individu en voor
de samenleving als geheel. Daarom moet er over gesproken worden en moeten er oplossingen
voor gezocht worden. Want, wie van ons voelt zich op een bepaald moment van ons leven niet
alleen?
Tijd: van 9:50 tot 16:30 uur, deur open 9:00 uur
Adres: Hembrugstraat 156, 1013 XC Amsterdam
Samen zullen we over het onderwerp nadenken, door lezingen, groepsactiviteiten en fijne en
leerzame gesprekken.
Kinderenactiviteiten: Parallel zijn er activiteiten voor kinderen en jongeren vanaf 4 tot 15 jaar.
Hierbij zal gewerkt worden aan het thema: Bullying, met nadruk op zelfvertrouwen en
naastenliefde.
Laten we er samen een mooie dag van maken!
Voor meer informatie en inschrijving kijk op de site: www.nrsp.nl

Haarlem, zondag 6 mei, Lezing met Paula van Liere, Je bent al gelukkig!
"Om daadwerkelijk vrijheid te ervaren, moeten we oog in oog met onszelf durven staan."
Tijd: 14.00 - 16.00 (inloop vanaf 13.30)
Locatie: Bibliotheek Rosenstock Huessy Huis, Hagestraat 10, Haarlem
Entree: € 15,- in voorverkoop en € 17,50 aan de deur. 20% korting op vertoon van HaarlemPas.
Aanmelden en voorverkoop

Bergen NH, zondag 6 mei, inter-actieve healing workshop
Wat zijn ‘jouw’ beperkende gewoontepatronen die zich voordoen als praktische uitdagingen in het
dagelijkse leven.
Locatie: Lucebertschool, Zakedijkje 38a, 1862HB Bergen NH
www.lucebertschool.nl
Tijdstip: Inloop om 10 uur met koffie/thee. Aanvang 10.30 uur tot 17 uur
Vergoeding: € 50
De lunch mag je zelf verzorgen of kun je ter plekke verkrijgen.
Via de website of stuur svp een email naar: ilona@dehartcirkel.nl

Bloemendaal, zondag 6 mei van 11.00 tot 14.00 uur, Bostocht Beeckenstein
Brasserie Beeckenstein, Rijksweg 134, 1981 LD Velsen-Zuid
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

Amsterdam, zondag 6 mei, Mirabai Ceiba - Sacred Chant Concert
In de Zuiderkerk in Amsterdam
Hun muziek is hartverwarmend, betoverend en raakt de ziel. De prachtige klanken van harp,
piano, gitaar en viool versmelten wonderlijk met hun harmonieuze stemmen.
Hun liefdevolle en vreugdevolle concerten zijn telkens weer een uiting van vrede, en van hun
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persoonlijke diepe geloof, dat muziek een universele taal is die alle volkeren, culturen en tradities
van de wereld verenigt.
Ook dit jaar komen zij met Bogdan Djukic, de viool virtuoos die gegarandeerd extra magie zal
creëren. Tickets: www.heartfire.nl

Alkmaar-Overstad, woensdagavond 9 mei, lezing over Mongoolse sjamanen.
Door dokter Richard Hoofs in samenwerking met Mongoolse sjamanen.
Er wordt in een trance sessie contact gemaakt met voorouders.
Deze sessie vindt plaats in “Het Gezonder Alternatief” aan de Koedijkerstraat
32A te Alkmaar-Overstad. Nadere informatie en aanmelding via ibelief@live.nl .

Leimuiden, woensdag 9 mei, Vrouwencirkel K&B, (kracht en betrokkenheid)
In het kader van samen kom je verder organiseer ik vanaf nu elke maand een bijeenkomst voor
vrouwen die verder willen komen dan zij nu zijn.
Elkaar motiveren en inspireren is een passie van mij en dat gaan wij dan ook zeker doen op deze
ochtenden.
Inzichten, tips en begrip zullen sleutelwoorden zijn om elkaar te ondersteunen. Jij kunt rekenen op
mijn volledige inzet.
Van 10.00 - 12.00 uur, bijdrage €10 (inclusief een kopje thee of koffie)
Gratis parkeren, De Blokhut staat op Kampeerboerderij de Straathof
Willem van der Veldeweg 57 te Leimuiden
Meer informatie: http://www.tonyrekelhoff.nl/agenda/

Noord Scharwoude,donderdag 10 mei, themaworkshop door Anneke Biersteker
Communicatie -inzicht in je communicatie naar jezelf en anderen
Aanvang 20:00 u inloop 19:30 u en zal zeker 2 uur duren.. Kosten € 35,- per persoon.
Heb je interesse of vragen bel me gerust even op of meld je via www.arkra.nl aan.
(0226) 31 80 70 of mobiel: (06) 51 72 17 14 of mail: annekearkra@hotmail.nl
Lijkt het je leuk om een workshop bij jou huis te geven dan is dat natuurlijk ook mogelijk!
Dan is het ook mogelijk om aan een zaterdagochtend te denken.
Bij mij thuis zijn avonden en weekenden zeer beperkt mogelijk, mocht iemand een geschikte
ruimte over hebben of weten dan houd ik me graag aanbevolen.
Grasakker 15, 1723 BP Noord Scharwoude

Oud Beijerland, donderdag 10 mei, “Globalisme, de gekende enige weg?” met Hendrick
Smit.
De meeste regeringen lopen aan het handje van de grote multinationals en hun aandeelhouders.
De dividendbelasting wordt niet voor niets afgeschaft. Hendrick Smit vraagt zich af wat er nog
over is van de links-rechts politiek. Hij stelt dat zowel links als rechts ten prooi is gevallen aan
globalisme.
Van 19.30 – 22.30 uur. Kosten € 17,50 pp in de vvk.
Kerkje van de Vrijzinnigen Nederland, 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

Heemstede, vrijdag 11 mei, S O U L A L I G N M E N T C L A S S
verbinding | authenticiteit | innerlijke kracht | hier & nu
Op een zachte en compassievolle wijze begeleid en ondersteun jou intuïtief bij het uitlijnen met
jouw innerlijke ZELF, met het tot stand komen, verdieping en voelen van de connectie met jouw
eigen ZIEL.
Er is ruimte om vragen te stellen en je mag vrijblijvend je ervaringen delen. Je krijgt praktische tips
& handvatten aangereikt waarmee je jouw leven verder vorm kunt geven.Tijd: 19.30 - 21.30 uur,
Uitwisseling: €20,00
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Locatie: Beatrixplantsoen 52, 2104 SV Heemstede
Aanmelden: mail naarinfo@tobeconnected.nl of meld je aan via de website

Oud Beijerland, zaterdag 12 mei, 19 mei en 2 juni, “Sleutels tot verjonging, rust en evolutie"
met Saskia Bosman
Evolueren wij mensen nog? En zo ja, kunnen wij dat bewust? Het antwoord is ja, als we uit de
stress komen! Deze workshop is voor het herontdekken van innerlijke rust, vrede en liefde, het in
je eigen creatiekracht komen en op de ontwikkeling van binnen uit van al je (verborgen) talenten.
De workshopdagen zijn los van elkaar te volgen, maar er zit wel een opbouw in. Inleidingen
worden afgewisseld met meditatieve oefeningen. Tijdens de meditaties wordt de inhoud van de
inleidingen ervaarbaar gemaakt, waardoor je met de theorie ook praktisch verder kunt.
Van 9.30 – 17.00 uur. Kosten € 95,-- pp per dag of € 275,-- pp voor de hele reeks in de vvk.
Kerkje van de Vrijzinnigen, Beneden Molendijk 35, 3262 AA Oud Beijerland
Aanmelden voor deze workshop kan via de website www.skyhighcreations.nl of door een mail te
sturen naar info@skyhighcreations.nl

Alkmaar, zaterdag 12 mei, LEZING met Concert in 432 Hz met natuurbeelden
ervaar de helende kracht van muziek en water
Voorafgaand aan dit concert geef ik een lezing.
Hierin leg ik uit waarom ik juist deze vorm van concerten kies
en hoe ik steeds meer ervaar dat de helende kracht daarvan blijft groeien!
Geniet van vrije improvisaties bij Keltische muziek in de natuurlijke
hartstemming 432 Hz met daarbij prachtige natuurbeelden, geluiden,
geuren en kleuren uit de natuur.
Na afloop van het concert zal duidelijker zijn hoe water en Lemurische
kristallen onze gezondheid kunnen versterken.
Entree: 20 euro. Opgave: ibelief@live.nl / 06-54211325
Aanvang: 14.30 - 17.30 uur
Adres: Het gezonder Alternatief Koedijkerstraat 32a, Alkmaar

Sneek, donderdag 17 mei, Lezing over Lyme
Aanvang 19.30 Lezing over Lyme samen met Huib Kraaijeveld auteur.

Bergen NH, zaterdag 19 mei, Pastoor Nico Knol over de Adelbertusakker.
De Adelbertusakker bevat een groot aantal leylijnen die energetisch verbonden zijn met de kerken
in de omgeving. Pastoor Nico Knol uit De Goorn heeft veel interesse in het wichelroedelopen en
zal in zijn spirituele lezing meerdere kanten belichten.
Aanvangstijd 14:30 uur, deur open 14.00 uur. Entree E. 10,- per persoon, aanmelding via
tonyvan@xs4all.nl
Een hartelijke groet, Ton van der Leeden, Filarskiweg 31, 1862 VA Bergen N.H.
www.handboekbinderij-vanderleeden.nl

Tilburg, woensdag 23 mei, Lezing over Lyme
Aanvang 19.30 Lezing over Lyme met Huib Kraaijeveld auteur.

Breda, zaterdag 26 mei, “Impact” met Bert Janssen
In 1994 raakt Bert Janssen op een intrigerende manier betrokken bij het graancirkel fenomeen. Bij
zijn speurtocht naar antwoorden, is hij op een opmerkelijk enigma gestuit. De magische plekken
die hij bezoekt en de bijzondere ontmoetingen die hij heeft gehad, lijken allemaal dezelfde kern te
hebben. Het is alsof deze ‘kern’ aanwezig moet zijn, om het bijzondere te laten plaats vinden. Zijn
verhaal Impact gaat over deze kern.
Van 14.30 – 17.30 uur. Kosten € 17,50 pp in de vvk.
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Kapel van de Sacramentskerk, Zandberglaan 58, 4818 GL Breda
Aanmelden voor deze lezing kan via de website www.skyhighcreations.nl of door een mail te
sturen naar info@skyhighcreations.nl

Bergen NH, zaterdag 26 mei, Bandstemmen met Frans Schmidt-Gieskens
Aanvangstijd 14:30 uur, deur open 14.00 uur. Entree E. 10,- per persoon, aanmelding via
tonyvan@xs4all.nl
Een hartelijke groet, Ton van der Leeden, Filarskiweg 31, 1862 VA Bergen N.H.
www.handboekbinderij-vanderleeden.nl

Schagen, zaterdag 26 mei, HEALING CONCERT in 432 Hz met natuurbeelden
Extra verdieping: speciaal afgestemde spirituele geur-frequenties en remedies!
Deze avond bestaat uit 3 delen:
1- je lichaam en geest openstellen voor nieuwe voedende en vitaliserende energie
door los te laten wat je niet langer nodig hebt.
2- een concert in 432 Hz met viool en natuurbeelden waarin je de helende
verbinding met de natuur en hogere dimensies kunt ervaren.
3- een meditatief gedeelte waarbij je op een matje ligt waarin diepe heling en
gronding van alle Licht energieën kan plaats vinden terwijl ik klankinstrumenten
bespeel en intuïtieve klanken zing.
Entree: Vanwege de premiere: een speciale kortingsprijs van 25 euro!
(inclusief helende geur-frequentie naar keuze)
Opgave: mnijenhuis@tele2.nl Aanvang: 19.30 - 22.00 uur
Adres: Witte Paal 334 E, Schagen

Haarlem, zaterdag 26 mei, Gecertificeerde Cosmic&Flower Oog van Horus Mysterieschool,
Chakra Healing cursus
Tijdens deze dag gaan we werken met de Egyptische Cosmic&Flower oliën, die bewustzijn
verhogend werken en mede inzicht geven en ondersteuning in jouw persoonlijk proces. Per
chakra ga je verstoringen en klachten herkennen, deze healen en in balans brengen.
Het doel van de cursus is het herstel van je 12 innerlijke kracht Chakra’s.
Waar: Praktijk voor Natuurgeneeskunde, Caroline Ambaum
Leendert Meeszstraat 46 te Haarlem
Investering in jezelf: € 111,Tijden: 10.00-17.00 (inloop vanaf 9.45 uur)
Inbegrepen: de besproken cursus syllabus, certificaat, koffie, thee en versnapering, Lunch zelf
meenemen. Meer info en opgave: Email: praktijkambaum@xs4all.nl, mob: 06-13628676.
Website: www.carolineambaum.nl

Bergen NH, zaterdagmiddag 26 mei, Lisette Wijnkoop over cannabis
“Ik ben opgeleid tot apotheker en heb jarenlang gewerkt in de alternatieve
geneesmiddelenbranche, o.a. bij VSM. In 2007 ben ik op het pad van de medicinale cannabis
gekomen. Eerst werkte ik als apotheker in de Cannabisapotheek in Groningen, daarna bij
Bedrocan, de teler van cannabis voor op recept in de apotheek.
Locatie: Afhankelijk van het aantal deelnemers een prachtige plek in de omgeving van Bergen
N.H.
Tijdstip: 14.00 – 17.00 uur (zaal open om 13.30 uur) Vergoeding: 15 euro.
Aanmelden via de website: http://dehartcirkel.nl/aanmelden

Haarlem, maandag 28 mei, 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.
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Voor informatie of aanmelden: www.Loopjevast.nl
mail: helena@loopjevast.nl
telefoon: 023 5324288, Kloppersingel 131, 2021 CV Haarlem.

Noord Scharwoude,donderdag 7 juni, themaworkshop door Anneke Biersteker
Denken / emotie - Hoe beïnvloed je denken jou emotie en je leven?
Aanvang 20:00 u inloop 19:30 u en zal zeker 2 uur duren. Kosten € 35,- per persoon.
Heb je interesse of vragen bel me gerust even op of meld je via www.arkra.nl aan.
(0226) 31 80 70 of mobiel: (06) 51 72 17 14 of mail: annekearkra@hotmail.nl
Lijkt het je leuk om een workshop bij jou huis te geven dan is dat natuurlijk ook mogelijk!
Dan is het ook mogelijk om aan een zaterdagochtend te denken.
Bij mij thuis zijn avonden en weekenden zeer beperkt mogelijk, mocht iemand een geschikte
ruimte over hebben of weten dan houd ik me graag aanbevolen.
Grasakker 15, 1723 BP Noord Scharwoude

Beurzen door anderen georganiseerd

Noordwijk, zondag 6 mei, spirituele beurs van Lona Mooy
Entree 5 euro en kinderen t/m 12 jaar gratis...parkeermogelijkheden volop voor en aan de
overkant van het hotel.
Na de beurs is het overigens zalig lopen via het achterpad de duinen in en zo eventueel binnen
een kwartiertje op het strand te zijn.
Locatie: Hotel de Witte Raaf, Duinweg 117, 2204 AT Noordwijk
http://mooyvision.nl/

Hardenberg, zaterdag 12 mei 2018, spirituele gezondheidsbeurs
Zalencentrum Café Mulder, Gramsbergerweg 68
7772 PB Hardenberg
Open 10.30 – 17.00 uur. , toegang € 7,- , consulten max. € 15,Gratis lezingen en workshops. https://www.pcpbeurs.nl

Hazerswoude, zondag 27 mei, spirituele beurs Groene Hart
Openingstijden: 11.00 - 17.00 uur
Locatie: Boomkwekerij en Buitenplaats Jan en Joke Lourier in Hazerswoude-Dorp
Adres: Dijkgraafweg 14 te Hazerwoude Dorp
Entree: € 5,-- Meer informatie op: Groene Hart spirituele beurzen

Den Haag, vrijdag 25 mei, Tong Tong FAIR
Nicole van Olderen en Thomas Woolthuis werken op het spirituele straatje van de Pasar Malam
Je kunt terecht voor een consult tussen 12.00 22.00 uur.
Malieveld, Koningskade 1, 2596 AA Den Haag
https://tongtongfair.nl/praktisch/#toggle-id-4

Den Haag, woensdag 30 mei, Tong Tong FAIR
Nicole van Olderen en Thomas Woolthuis werken op het spirituele straatje van de Pasar Malam
Je kunt terecht voor een consult tussen 12.00 22.00 uur.
Malieveld, Koningskade 1, 2596 AA Den Haag
https://tongtongfair.nl/praktisch/#toggle-id-4
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Met dit bericht verklaar ik dat jouw mailadres
door mij alleen gebruikt wordt om de nieuwsbrieven toe te sturen
van mijn bedrijven:
www.nickysplace.nl
www.samenwerkennederland.nl
www.fantasyislandmassage.nl
Je kunt jezelf ten allen tijde afmelden door op de link onderin de mail te klikken.
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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