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

28 september 2018 om 16:56

Nieuwsbrief van Nicole van Olderen
Vrijdag 28 september 2018
Lieve mensen, lezers, vrienden, geïnteresseerden,
Hier is de maandelijkse nieuwsbrief weer op je digitale
deurmat.
Afgelopen maand is intens geweest, vanuit vele
aspecten of kanten bekeken.
Kosmisch gezien zitten we als aarde zijnde in een
grote energieverschuiving waarbij de gevoelige types
zoals ik het pittig of zwaar te verduren hebben. Onrust
in je lijf, slecht slapen en nog veel meer van dat soort
kenmerken in mijn lijf, lees gerust de tekst op facebook
van Matthijs van der Stroom en Manuela van der
Knaap er nog eens op na.
Veel leesplezier, Nicole en Dick

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

FEEST!! - veranderingen - beweging
Veranderingen
De veranderingen die ik vorige maand aankondigde moesten nog
landen, dat kost tijd en energie. En nog meer veranderingen die ik
niet had zien aankomen.
Nou ja, Nicole, je had ze wel zien aankomen…. Je hebt ze zelfs
opgezocht!
Oké, dat klopt, ik ben drie dagen naar een buitenfestival geweest in
Zeewolde zoals ik eerder al schreef en wij hebben in een festipi
geslapen, zoals je op de foto kunt zien was het wel een héél klein
tentje.
Gelukkig zijn de Goden en Godinnen mij zéér goed gezind geweest,
en het was het gehele weekend overdag stralend en warm weer. En
op vrijdagnacht een “bijna” nachtvorst! En dat is voor 31 augustus
volgens mij een landelijk record.
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BLINDE VLEK....
Het weekend zat vol met ontdekkingen over mijzelf.

Een liefdevol begin van een nieuw levensjaar!
De volgende middag heb ik een intense ademsessie gedaan
waarbij ik met mijn lichaam vlak op de Moeder Aarde lag en dat
is voor mij nog steeds speciaal, het was een groep van minstens
30 mannen en vrouwen op een grote beschutte plek op het gras,
ieder op zijn eigen matje en vijf ervaren begeleiders erbij.
En dan wordt er een ademritme uitgelegd wat je gaat uitvoeren
en dan gaat je lichaam (soms) oude herinneringen loslaten
omdat adem de levensstroom is van je lijf.
Daarmee kun je opgeslagen trauma’s of blokkades, maar ook
overtuigingen los ademen.
De groepsenergie was prachtig en zacht en ik ben er vol voor
gegaan! En zo begon het begin van mijn nieuwe 56e levensjaar
in Zeewolde in een festipi met Dick.

“Feest” zoals ik tussendoor al riep!
De tiende beurs in Oudkarspel komt eraan en op zondag 14
oktober kun je mij weer ontmoeten en zien welk prachtig en
krachtig team ik voor je heb samengesteld.
Dus voor iedere bezoeker een lot voor de loterij waarbij leuke
prijsjes door Thérèse, onze liefste Mrs. T, elk uur getrokken
zullen worden.
En zo staat aanstaande 14 oktober de tiende beurs voor de
deur en zullen wij er samen met alle standhouders een
prachtige dag van maken met mooie berichten vanuit de
wereld van de overledenen, raadzame adviezen,
ontspannende behandelingen, inspirerende gesprekken,
vertroetelende cadeautjes, verhelderende drumsessies,
liefdevolle ansichtkaarten, en nog zoveel meer!

Feest!!
De tiende spirituele
familiebeurs in Oudkarspel
zal op zondag 14 oktober
plaatsvinden.
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In 2019 bestaat Nicky’s Place 20 jaar!
Dus ook de spirituele beurs op 10 februari 2019 krijgt een feestelijk tintje!
Of misschien nog wel een feestje ergens, wie weet?

Medium en Lerares
Privé consulten in Oudkarspel op woensdag
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.
Privé consulten zijn mogelijk in Haarlem en
Oudkarspel!
Reserveren: 06-41041509 of mail
nickysplace@gmail.com
Kijk mijn filmpje op youtube klik hier
Nicole van Olderen, medium lerares.
Klik hier voor mijn spirituele CV.

Vernieuwing...en Beweging
Een beter begin van de maand september kon ik mij niet
wensen! De komst van onze nieuwe keuken in het huis van
Dick bracht veel beweging in onze agenda.
De themamiddag in Vijfhuizen heb ik afgezegd vanwege te
weinig deelnemers en de planning om twee eerstejaars
trainingen te starten is helaas niet van de grond gekomen!
Maar zoals Dick mij af en toe vermanend toespreekt
“FOCUS”!
Dat vind ik nog steeds een confronterend woord. En
ondertussen is er meer tijd in mijn agenda gekomen om
andere plannen vorm te gaan geven zoals de
partnermassage en de inspiratielezingen!
En ben ik aan het uitzoeken en sorteren wat ik los mag laten!
In de nieuwsbrief weer wat activiteiten van collega’s en nog
een laatste plekje voor de avond mediumschap op woensdag
6 oktober in de Groene Godin.

ACTIVITEITEN VAN NICOLE VAN OLDEREN

Haarlem, woensdag 3 oktober, mediumschap in de Groene Godin met Nicole van Olderen
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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 is nog een plekje vrij!
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, zondag 14 oktober, 10e Spirituele familiebeurs!

~~F E E S T ~~
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
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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!!

Beurzen van collega's
Amsterdam-Sloten, zondag 30 september, spirituele beurs van Lona Mooy
Van 11.00 – 17.00 uur, Restaurant de Halve Maen
Sloterweg 1345, 1066 CM Amsterdam/Sloten(t.o. de molen)
http://mooyvision.nl/
IJmuiden, zondag 30 september, 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/
De Goorn, zondag 30 september, spirituele beurs De Gevende Handen
Eetcafé 70 (zaal Dolleburg), De Goorn 70, 1648 JS De Goorn.
Van 12.00 tot 17.00 uur, toegang € 5,Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100008444733673
Hillegom, zondag 7 oktober, Spirit & More
Ladies Event georganiseerd door Annemiek Cornelissen.
o.a. kleding, accessoires, leuke dingen, mode, make-up, mediumschap, aura lezen, healing en
verkoopstands.
Open van 12.00 – 17.00 uur GRATIS toegang.
O.a. met Nicole van Olderen
Villa Flora Hillegom | Floraplein 35 | 2181 RV Hillegom
Steenwijk, zondag 14 oktober, pcp beurs
Theater de Meenthe, Stationsplein 1, 8331GM Steenwijk.
Open 10.30 – 17.00 uur, toegang € 7,- , consulten max. € 15,Gratis lezingen en workshops. https://www.pcpbeurs.nl

Programma van collega's

Haarlem, zondag 30 september, klankschalenligconcert.
Even de tijd nemen voor jezelf en heerlijk ontspannen liggen en
de magische en helende klanken van de schalen hun werk laten doen.
Matjes, dekens en kussens zijn aanwezig dus je hoeft zelf niets mee te nemen.
In de kapel van het Rosenstock Huessy huis, Hagestraat 10, Haarlem. Kosten € 15,-. Aanvang:
14.30 – 16.00 uur.
Opgave bij Anneke Vrijenhoek. 06- 51707173 of 023-5259190
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.
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These are skills that you will experience on the evening and be able to take forward into your daily
lives.
To book your space email to davidtyrrell.themessenger@gmail.com
www.davidtyrrellthemessenger.com
Haarlem, maandag 1 oktober, Energetische Adem/meditatie avond.
Via de bewuste adem leg je contact met jouw basis, jouw I AM, Jouw Ziel.
Van 19.30 uur tot 21.00 uur.
Alles wat er mag zijn ontvouwt zich in het moment.
Kloppersingel 131, 2021 CV Haarlem.
Voor informatie of aanmelden: www.Loopjevast.nl
mail: Helena@loopjevast.nl, of telefoon: 023 5324288
De Schoorlse Duinen, 2 oktober
Natuurbelevings-CONCERT in 432 Hz met stiltewandeling
een speciale ochtend om heerlijk tot rust te komen en te genieten van de natuur.
Ervaar de heilzame invloed van de natuur waarin je op je eigen manier verbinding met de natuur
kunt voelen. Viool improvisaties bij sfeervolle Keltische muziek en prachtige beelden van de natuur
aangevuld met geuren, kleuren, natuurgeluiden en gedichten.
Na afloop van dit ontspannende concert volgt de stiltewandeling onder leiding van de Schoorlse
Duinengids.
Je zintuigen worden door een aantal opdrachten geprikkeld en vervolgens loop je in stilte door de
Schoorlse Duinen.
Entree: 20 euro. Aanvang 10.30 - 12.30 uur uur Inloop vanaf 10.15 uur
Opgave:
https://www.staatsbosbeheer.nl/activiteiten/schoorlse-duinen/natuurbelevingsconcertschoorlse-duinen
Adres: Oorsprongweg 1, (navigatieadres: Heereweg 62), 1871 HA Schoorl
Overveen, woensdag 3 oktober, een Magische Workshop
Overveen, vrijdag 5 oktober, een Magische Workshop
Om je derde oog een boost te geven en je pijnappelklier te ontkalken
Wat gaan we doen:
*Uitleg over het functioneren van je derde oog, hoe kun je hem activeren en ontkalken, bijzondere
leggingen met edelstenen, magische meditatie en nog veel meer…
De kosten zijn: €35,- incl., reader en recepten.
We beginnen uiterlijk om 19.30 uur
Adres: Julianalaan 71, 2051 JM Overveen (06-26562333)
Willen jullie mij laten weten of je erbij kan zijn? Lieve groet, Cecile.
Haarlem, zaterdag 6 oktober, Chakra Healing workshop
Leer jezelf kennen en Healen met de ondersteuning van de Cosmic & Flower Egyptische Chakra
oliën. In elk flesje is een afgestemde Cosmic & Flower Chakra Energy toegevoegd, die tevens
inzicht geven in je persoonlijke proces en uitzuiverend en Bewustzijnsverhogend doorwerkt.
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.
Praktijk voor Natuurgeneeskunde, Caroline Ambaum, Leendert Meeszstraat 46 te Haarlem. Tijd:
10.00-17.00 (inloop vanaf 9.45 uur)
Kosten: € 111,- Inbegrepen: de besproken cursus syllabus, certificaat, koffie, thee en versnapering,
graag eigen lunch mee nemen
Aanmelding via mail: praktijkambaum@xs4all.nl
Ik verwijs je naar www.cosmicflower.nl indien je meer wilt weten over de
Cosmic & Flower energies.
Hartelijke groeten, Caroline Ambaum, Orthomoleculair - en Natuurgeneeskundig therapeut. M:
06-13628676. www.carolineambaum.nl
Breda, zaterdag 6 oktober, Workshop “MAGUS, Klassieke Westerse Magie”.
Benjamin Adamah brengt in deze unieke workshop de magie helemaal terug
naar de wortels.
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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
Hillegom, zondag 7 oktober, Lezing Saskia Bosman, Dolfijnen, Walvissen, mensen in
verbinding.
Asmara Centrum, Nassaupark 7, 2161 KK Lisse.
Aanvang: 14.00 – 17.00 uur, kosten € 15,00
Contact met Asmara via Corrie van Tilborg, 06-50524386
Mail naar: info@asmaracentrum.com of kijk op: www.asmaracentrum.nl
Heemstede, zondag 7 oktober, Leven in het Nu ...
Zo leuk als het klinkt, zo uitdagend kan het ook zijn! Waarom is het nou zo lastig om aanwezig te
zijn/blijven in het Nu? Hoe vaak denk je aan wat er in het verleden is gebeurd? Of wat er in de
toekomst moet gaan gebeuren of mogelijk, hopelijk gaat gebeuren? Lees meer ›
Tijd: 13.00 - 17.00 uur. Uitwisseling: €40,00
Locatie: Beatrixplantsoen 52, 2104 SV Heemstede
Aanmelden: mail naarinfo@tobeconnected.nl of meld je aan via de website
Overveen, zondag 7 oktober, een Magische Workshop
Om je derde oog een boost te geven en je pijnappelklier te ontkalken
Wat gaan we doen:
*Uitleg over het functioneren van je derde oog, hoe kun je hem activeren en ontkalken, bijzondere
leggingen met edelstenen, magische meditatie en nog veel meer…
De kosten zijn: €35,- incl., reader en recepten.
We beginnen uiterlijk om 14.00 uur
Adres: Julianalaan 71, 2051 JM Overveen (06-26562333)
Willen jullie mij laten weten of je erbij kan zijn? Lieve groet, Cecile.
Haarlem zaterdag 13 oktober
Deze 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? 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.
Alkmaar, zaterdag 13 oktober
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!
Entree: 20 euro.Opgave: ibelief@live.nl / 06-54211325
Aanvang: 20.00 - 22.30 uur
Adres: Het gezonder Alternatief Koedijkerstraat 32a, Alkmaar
Lisse, zaterdag 13 oktober, 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
Delft, maandag 15 oktober, Ineke Koedam vertelt over de gelaagdheid van sterven
Het Landelijk Expertisecentrum Sterven ziet een samenleving voor zich die aanvaardt dat sterven
onderdeel is van het leven en zet zich in voor een stervenscultuur in Nederland gebaseerd op
inzicht en vertrouwen. Voor meer informatie: www.landelijkexpertisecentrumsterven.nl.
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Praktische informatie: Aanvang 20.00 – 21.30 uur. Prijs: € 20,-.
Adres: Het Boomhuis, Beukenlaan 2A in Delft.
Aanmelden: hetboomhuisdelft@gmail.com.
Breda, zaterdag 20 oktober, 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
Haarlem, zondag 21 oktober, workshop Opstellingen
Met behulp van deze krachtige methodiek worden patronen zichtbaar die onze (familie)relaties sterk
beïnvloeden. Hierdoor kun je ervaren hoe deze hardnekkige patronen kunnen veranderen.
Van 10.00-17.00 uur. Flow Plaza, Zaanenstraat 18, Haarlem.
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
Lisse, woensdag 24 oktober, 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
Haarlem, zaterdag 27 oktober
Living Water CONCERT in 432 Hz met beelden van water de helende kracht van water en muziek
staan centraal in de hartfrequentie 432 Hz.
Geniet van de ontspannende en ontroerende combinatie van muziek met beelden en
geluiden van water!
Deze voorstelling is gecreëerd en wordt uitgevoerd door violiste Martine Nijenhuis.
Gastspeler: Peter Goes, saxofoon.
Entree: 12,50. Aanvang: 19.30 uur. Adres: Het Lichthuis, Vergierdeweg 456, Haarlem
Opgave via mnijenhuis@tele2.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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