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Nicole van Olderen <nickysplace@gmail.com>

NIEUWTJES – FEEST!! - veranderingen. Maandelijkse nieuwsbrief van Nicky's
Place - september 2018
1 bericht
Nicky's Place Haarlem <nickysplace@gmail.com>
Aan: nickysplace@gmail.com

31 augustus 2018 om 11:00

Nieuwsbrief van Nicole van Olderen
Vrijdag 31 augustus 2018
Lieve mensen, lezers, vrienden, geïnteresseerden,
Hier is de maandelijkse nieuwsbrief weer op je digitale
deurmat.
Ja hoor, ik heb alweer een nieuw levensjaar
aangesneden, mijn taart van het 55e jaar was op, ik
heb er tot de laatste kruimel van genoten, met volle
teugen geleefd, vele ervaringen gevraagd en ook zo
vaak gekregen. Nieuwe mensen ontmoet en oude
vriendschappen losgemaakt, verdieping in mijn relatie
met Dick en besluiten genomen over onze
gezamenlijke toekomst.
Veel leesplezier, Nicole en Dick

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

NIEUWTJES – FEEST!! - veranderingen
NIEUWTJES
Soms loopt het anders dan ik had bedacht......in gezamenlijk overleg
hebben wij besloten om de voortgang van de spirituele beurs in
Haarlem over te dragen aan PCP beurzen. People Connect People
is de beursorganisatie van Bodhi Vartman en zijn (schoon)zoon
Ramon en zijn dochter Chantal. Zij organiseren verschillende beurzen
in het “Oosten” van het land! En nu dus ook de beurs in Haarlem!
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Feest, dus voor iedere bezoeker een lot voor de loterij waarbij
leuke prijsjes door Thérèse, onze liefste Mrs. T, elk uur
getrokken zullen worden.
Fantastisch om dit te gaan beleven, ik weet nog zo goed dat
ik op het nieuwjaarsfeest in 2013 in de Burg in Langedijk

BELANGRIJK: dit zijn voorlopig de laatste
twee jaartrainingen die ik ga starten dus als je
nog twijfelt….de volgende start waarschijnlijk in
september 2020.

Veranderingen
Ik start met twee nieuwe jaartrainingen, negen
hele lesdagen samen in een kleine groep werken
aan de ont-wikkeling van je intuïtie en
mediumschap, om jezelf te verdiepen en méér
volledig mens te worden, jouw diepere lagen
zachtjes wakker maken en ervan genieten dat je
dit kunt!
Lees hier alle informatie
Groep 3 start op woensdag 26 september in
Oudkarspel en groep 4 start op vrijdag 28
september in Haarlem.
Er is nog plek, neem contact met mij op!
06-41041509 of mail nickysplace@gmail.com

Veranderingen deel 2
Er zijn de komende periode geen avonden bij Nicole
thuis, dus geen open cirkel Mediumschap en geen
meditatiegroep, ik leg mijn focus op wat aandacht
mag ontvangen en dat zijn de jaartrainingen en de
themadagen!
Wil je mij aan het werk zien dan kun je op woensdag
3 oktober en 7 november terecht in de Groene
Godin, kom eens kennis maken met mijn energie, en
luisteren naar de berichten van de Spirit World.
Reserveer snel want ik werk in een kleine groep.
Privé consulten in Haarlem en Oudkarspel zijn nog
steeds mogelijk.
Reserveren: 06-41041509 of mail
nickysplace@gmail.com
Kijk mijn filmpje op youtube klik hier
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Nicole van Olderen, medium - lerares. Klik
hier voor mijn spirituele CV.

Spannend....
we vertrekken 31 augustus naar onze FESTIPI, op het Healing Garden Festival te Zeewolde
gaan wij het hele weekend onszelf spiritueel onderdompelen.
P.S. Je kunt ook gewoon één dagje langskomen. Bekijk de website

ACTIVITEITEN VAN NICOLE VAN OLDEREN
Vijfhuizen, zondag 23 september, Herfst Ritueel!
Hoe blijf ik in mijn kracht staan?
Een verhelderende lezing, een krachtige meditatie, muziek maken en zingen.
En wat wil jij meenemen naar de Herfst en Winter van 2018?
Het is bijna Volle Maan en je kunt gebruik maken van die natuurkracht om jouw wensen en
verlangens energie te geven.
Neem je eigen muziekinstrument of drum mee!
We maken buiten een vuur om de laatste restjes van de Zomer die niet meer bij jou passen in
achter te laten.
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!
Haal en brengservice op aanvraag!
Meer informatie bij Nicole 06-41041509. Reserveren via: nickysplace@gmail.com
https://goo.gl/maps/w95SyP3sGC32

Haarlem, woensdag 3 oktober, mediumschap in de Groene Godin 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
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De Groene Godin, Kleine Houtstraat 84, 2011 DR Haarlem.
Parkeren kan in garage De Kamp, slechts 2,88 per avond
Oudkarspel, zondag 14 oktober, 10e Spirituele familiebeurs!
Feest!! Met voor iedere betalende bezoeker een lot voor de loterij met leuke prijsjes en elk uur een
trekking.
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!

Klik hier voor de lijst met deelnemers
De beurs wordt gehouden in het Behouden Huis, Dorpsstraat 850, 1724 NV Oudkarspel gemeente
Langedijk. Voor informatie en vragen bel Nicole van Olderen 06-41041509

WARM

AANBEVOLEN

Huissen GLD, 18 tm 21 oktober, STILTERETRAITE op basis van QIGONG
Met de Chinese leraren Xie Chuan en Ping Dietrich.
De retraites zijn als eilanden in de woeste zee van het leven, waar je even helemaal tot rust mag
komen. Door de verstilling, de inzichten die Xie en Ping ons aanreiken, en zeker ook de (stilte)
ervaringen gedurende de oefeningen kunnen er nieuwe wegen voor je open gaan. Xie en Ping
brengen je in het vormloze veld, waar je blokkades verdwijnen
Kosten: € 495,= (inclusief eenpersoonskamer met douche en toilet (in de nieuwbouw), vol pension,
handdoeken, beddengoed, koffie, thee; exclusief andere dranken)
Locatie: Dominicaner klooster te Huissen (Gld)
www.kloosterhuissen.nl. Jeanne Verhulst, Tel 06-4868 8138
website:www.jeanneverhulst.nl mail: info@jeanneverhulst.nl

Bergen NH, start september, Het Jaar rond in 13 Keltische Manen
Speciaal voor mensen die erg op de maan gericht zijn. Is er nu de gelegenheid tot het volgen van
een hele bijzondere workshopserie.
“m Het Jaar rond in 13 Keltische Manen”.
In 13 bijeenkomsten op de vrijdagavond van 20 uur tot 22 uur bent U van harte welkom.
Er word oa ingegaan op de geschiedenis, de emotionele verdieping en een stukje creativiteit. Voor
vragen en of aanmeldingen kunt U naar de site www.fuaran.nl
Of bel mij op 06-50451048, of mail biancahuf@gmail.com
Nogmaals van harte welkom!Vriendelijke groet, Bianca Huf

Vierhouten, 7 tm 10 juni 2019, 25 ste Eigentijds Festival
Je kunt je nu inschrijven via de website en betaalt dan € 40,- voorinschrijvingsgeld. Je
voorinschrijving is pas definitief als je dit bedrag aan ons hebt overgemaakt. Dat bedrag wordt in
mindering gebracht op het totaalbedrag dat je verschuldigd bent als het festival in Vierhouten
definitief doorgaat op het moment dat we het eerder genoemde minimum aantal van 400
voorinschrijvingen voor 15 oktober kunnen noteren.
We laten je dat na die datum zo snel mogelijk weten. In dat geval krijg je € 10,- korting op de
deelnameprijs van € 215,- (excl. verblijfskosten) en betaal je € 205,- Een extra reden om je nu al in
te schrijven!!
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Programma van collega's
Heemstede, zondag 2 en 9 september, workshop Dieren Communicatie.
Twee dagdelen van 12.30 – 17.00 uur.
Op een speelse manier, met heel veel praktische oefeningen leer je met je eigen dier/en de natuur
en ook met de dier/en van elkaar communiceren. Breng foto’s mee van de dieren waarmee jij wilt
leren communiceren. Je kunt je eigen dier niet meenemen.
De workshop wordt gegeven door Dieren Communicator / Dieren Tolk Cecilia Gotherstrom, die bij
Marta Williams en Gerrie Huijts heeft gestudeerd. Cecilia heeft sinds 6 jaar haar eigen praktijk
AkashaTalking voor Dieren Communicatie en Reiki.
De kosten zijn € 165,- incl. Btw, incl. literatuur, koffie-thee, fruit en ecologische en biologische
snacks. Als je al eens eerder een workshop hebt gevolgd en je wilt deze herhalen, dan betaal je
slechts € 82,50.
Aanmelding via e-mail ; cecilia@studiostark.netOF bel voor informatie: 06- 4615 7019

Almere Haven, zondag 2 september, Opera Familia zingt!
Aanvang 12.45 – 14.15 uur, Heel Holland zingt classics, singalong!
Hoofdpodium, Havenkom, Almere.

Lisse, zaterdag 8 september, inloop en kristalmiddag.
Tussen 13:30 en 16:00. De kristaldagen zijn altijd een feest van ontdekking en bekrachtiging. We
mogen steeds de liefde en werking van de kristallen samen krachtig ervaren en delen op deze
kristaldagen. Je kunt me bellen 0252-521882 of 06-24 24 4 789. Locatie Heereweg 447, Lisse,
naast de Keukenhof.
Een hartegroet van Manuela van der Knaap: www.inzichten.com

Breda, zaterdag 8 september, Workshop “MAGUS, Klassieke Westerse Magie”.
Benjamin Adamah brengt in deze unieke workshop de magie helemaal terug
naar de wortels.
Elke cursusdag staat in het teken van één van de vier elementen, die je
in jezelf zult leren herkennen en waar je mee leert werken.
Kapel van de Sacramentskerk, Zandberglaan 58, 4818 GL Breda
Website: www.skyhighcreations.nl of een mail naar: info@skyhighcreations.nl

Alkmaar, zondag 9 september: Workshop Ervaar de Stilte in jezelf
Astrid Dobbelaar, Tai Chi docente en Martine Nijenhuis, violiste SAMEN!
Een hele bijzondere en magische ervaring, we waren beiden verrast hoe krachtig dat is!
Na de pauze mag je heerlijk liggend op een matje genieten van een klankconcert met een
monochord, viool, klankschalen, zang, een harmonium, een hangdrum en nog veel meer! Dit alles
helpt om stilte en rust in jezelf te ervaren en van daaruit weer helder en vol positieve energie naar
huis te gaan.
Reserveren: reservering@wakkerbewustzijn.nl of informatie
Let op: een beperkt aantal plaatsen!
Adres: Wakker bewust zijn / Westerweg 14 / Alkmaar
Toegang: € 17,50. Tijd: 15.00 - 17.30 uur (welkom vanaf 14.30 uur)

Hoofddorp, zondag 9 september van 11.00 tot 14.00 uur, Bostocht Haarlemmermeerse bos
Wandelend in de natuur maken we contact met de natuur en onszelf.
Zorgmanege Stal Starro, IJweg 951, 2131 LV Hoofddorp
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

31-8-2018 11:38

Gmail - NIEUWTJES – FEEST!! - veranderingen. Maandelijkse nieu...

6 van 8

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=74de977a16&view=pt&search=a...

Westerwolde, zaterdag 15 september, Cittaslow Voedfestival
Ook te voet kun je op pad om Westerwolde te zien in al zijn pure pracht: een idyllisch kleinschalig
landschap van bossen, riviertjes, akkers en esdorpen. Je kunt alleen op pad of met een boswachter
van Staatsbosbeheer. Je loopt tussen de velden door waar kort geleden de biologische rogge en
boekweit zijn geoogst. En wat schetst je verbazing... die dag is er een leuk terrasje te midden van
de akkers. Waar je de heerlijkheden uit Westerwolde kunt eten en drinken.
Wees welkom tussen de boekweit bij boer Jan Buining.
Website van Rineke Dijkinga op kijk op Facebook
Haarlem zaterdag 15 september, Inspiratieochtend
Elke inspiratieochtend staat in het teken van jouw *IK BEN aanwezigheid.
Kan je nog meer bewustzijn toestaan, energie voor je laten werken en expanderen voor jouzelf, de
prachtige mens die jij bent? Een weg van wijsheid, zelfliefde en compassie. Een nieuw avontuur
dient zich dan aan! De ochtenden zijn los van elkaar te volgen.
I AM YOU are AMAZING!
Van 9.30 TOT 12.00 uur. Voor informatie of aanmelden: www.Loopjevast.nl
mail: helena@loopjevast.nl, telefoon: 023 5324288, Kloppersingel 131, 2021 CV Haarlem.

Oud-Beijerland, zaterdag 15 september, Workshop “De Pijnappelklier,
jouw antenne voor binnen en buiten” met Saskia Bosman
Je kunt de workshops indien gewenst ook afzonderlijk volgen.
Saskia Bosman is bioloog en verdiept zich al 40 jaar in de mens in de
context van milieu, aarde en kosmos. Haar interesse gaat uit naar de
verbinding tussen lichaam en geest alsmede materie en bewustzijn.
Kerkje van de Vrijzinnigen, Beneden Molendijk 35, 3262 AA Oud Beijerland
Website: www.skyhighcreations.nl of een mail naar: info@skyhighcreations.nl
Breda, 22 september, Lezing “De Graancirkels van 2018” met
Annemieke Witteveen
Het graancirkelseizoen van 2018 is onder andere vanwege de droogte
een bijzonder graancirkeljaar.
Annemieke schrijft regelmatig artikelen voor grenswetenschappelijke
tijdschriften en ze is de auteur van de bekende kinderboeken
“Cirkeljagers”, en “Schatzoekers – Het geheim van de Piramide”.
Kapel van de Sacramentskerk, Zandberglaan 58, 4818 GL Breda. Aanvang
15.00 uur. € 17,50 pp in de voorverkoop.
Website: www.skyhighcreations.nl of een mail naar: info@skyhighcreations.nl

Lisse, woensdag 26 september, inloop en kristalmiddag.
Vanwege de grote belangstelling is deze inloop en kristalmiddag er speciaal voor kinderen en
mensen die zich nog kind voelen.
Tussen 13:30 en 16:00. De kristaldagen zijn altijd een feest van ontdekking en bekrachtiging. We
mogen steeds de liefde en werking van de kristallen samen krachtig ervaren en delen op deze
kristaldagen. Je kunt me bellen 0252-521882 of 06-24 24 4 789. Locatie Heereweg 447, Lisse,
naast de Keukenhof.
Een hartegroet van Manuela van der Knaap: www.inzichten.com

Heemstede, vrijdag 28 september, David Tyrrell, intuitive oracle and tarot card reading
I am totally stoked to share that David Tyrrell is back to teach workshops in The Netherlands this
September. Please, see all his information below .
19.00 to 21.30 approx.
You can bring your own deck along and I will also have a couple of packs you can borrow if you do
not have your own. Its fun evening to get your intuitive energy working with the cards.
Price 35 euro and if you book on both you will receive a 10 euro discount on the full price
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Payment must be received at the time of booking by Pay Pal
Only 8 spaces only available on each workshop.
To book your space email to davidtyrrell.themessenger@gmail.com
www.davidtyrrellthemessenger.com

Zaandam, vrijdag 28 september, Unicorn
Een optreden van Unicorn is vrolijk, ontroerend, komisch en soms magistraal. Opzwepende
Keltische folk en swing, met uitstapjes naar Klezmer en Bluegrass.
Ook internationaal is de band een veel gevraagde act op zomerfestivals in Noorwegen, Ierland,
Duitsland en Polen.
Centrum Culturale Zaandam, Oostzijde 82 1502BJ Zaandam
http://www.culturale.nl/afbeeldingen/agenda2018culturale15anders
Vrijwillige bijdrage, inloop vanaf 19.30 uur, aanvang programma 20.00 uur.

Warmenhuizen, 29 & 30 september, Pompoenfair
- gezellige en landelijke fair - groot aanbod van oogst en pompoenproducten - een gemoedelijke
sfeer en gratis live muziek van Unicorn! - leuk voor jong en oud gratis parkeren.
Camping de Kolibrie de Groet 2 Warmenhuizen

Oud-Beijerland, zaterdag 29 september, Workshop
“De Pijnappelklier, jouw antenne voor binnen en buiten”
Je kunt de workshops indien gewenst ook afzonderlijk volgen.
Saskia Bosman is bioloog en verdiept zich al 40 jaar in de mens in de
context van milieu, aarde en kosmos. Haar interesse gaat uit naar de
verbinding tussen lichaam en geest alsmede materie en bewustzijn.
Kerkje van de Vrijzinnigen, Beneden Molendijk 35, 3262 AA Oud Beijerland
Website: www.skyhighcreations.nl of een mail naar: info@skyhighcreations.nl

Heemstede, Sunday 30 september, David Tyrrell, Personal and Earth Healing Workshop
This workshop will give you both the practical and energetic skills to help cleanse the Physical
Emotional and Spiritual Body of friends family and clients, if you work with the latter. We will also
use the skills on the evening to help cleanse Mother earth on the three levels.
These are skills that you will experience on the evening and be able to take forward into your daily
lives.
It is also expected to use the earth healing technique on a weekly basis.
You will also be invited to join a facebook group where those that have taken this workshop prior
where you can share earth healing events and experiences should you wish.
Price 35 euro and if you book on both you will receive a 10 euro discount on the full price
Payment must be received at the time of booking by Pay Pal
Only 8 spaces only available on each workshop.
To book your space email to davidtyrrell.themessenger@gmail.com
www.davidtyrrellthemessenger.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
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