
www.nickysplace.nl 11e spirituele familiebeurs in Oudkarspel op zondag 10 maart 

# Voorletters Achternaam

# is nieuw of voor de tweede keer. Kennismakingsconsult: 15 euro voor 20 minuten. Alle 

drie de zalen zijn in gebruik ! website

Tino Forelli aura tekeningen met helderziende waarnemingen en foto lezen www.aura-tino.nl

 Joke en Ruud Poortman

Een prachtige collectie sieraden, kristallen, hangers, krachtstenen en mineralen. Kettingen oorhangers, 

armbandjes en collectorsitems voor in huis! www.itsajoke.nl

 Dick Schoenmaker ontspannende nek en schoudermassage met warme kokos olie op de huid. www.bilobamassage.nl

 Thea Jade

Medium en hsp kwaliteit, Foto en mandala lezen, Kaartlezen(encoustic) voor jouw basis en kwaliteiten 

en blauwdruk. Quantum touch, magnetiseren www.123website.nl/JADE-KUNST

Karin Konijn

Ik werk met symbolen die al meer dan 5000 jaar geleden in de Egyptische Oudheid werden 

geraadpleegd. Bij onzekerheid in moeilijke situaties en bij twijfel, bieden de symbolen altijd uitkomst. www.egyptischwaarzeggen.nl

 Paul Kramer Helderziend en heldervoelend medium, met healing en deze gave wil ik u helpen. www.pakraspirit.nl

 Nimda Warmels

Ik ben natuurgeneeskundig therapeut en op de beurs maak ik gebruik van irisdiagnose om in de 

poppetjes van je ogen te zien wat je lichaam je te vertellen heeft. www.natuurgeneeskundewarmels.nl

 Anja v.d.Berg

Zinne Beleving. Je Lichaam als Zintuig. Oer Vertrouwen Ervaren in je Lichaam, en praten met je 

Lichaam! Ons Hart spreekt de taal van onze Ziel. En daar gaan we mee praten! HART ZIEL GEEST EN 

LICHAAM. Verkoop van Seichzal magnesiumproducten. www.leefinjelijf.nl

Anneke Biersteker-de Vries

consulten waarbij ik mijn invoelend vermogen gebruik en m.b.v. tarotkaarten en kristallen je inzichten 

kan geven. www.akra.nl

Patricia Sluis

baby en kinder fluisteraar en magnetiseren dmv handoplegging zittend op een stoel. Nu ook voor 

volwassenen het innerlijk kind consult. www.patriciasluis.nl

 Margriet's Boekenkraam verkoop van spirituele en esotherische boeken en cd's (tweedehands) www.sfinxhealingcentrum.nl

# Bodhi Vartman paragnost, brieven van overledenen www.bodhivartman.nl

# Chantal Dekkers dieren medium, brieven van overledenen

 Marja Topal kinderpodoloog, voetreflexologe, op de beurs vertel ik je wat jouw tenen je vertellen over jezelf.

Berend J. Krimp

Sjamanistisch consult, of een energetische healing of reading, dat geeft steun en inzichten voor uw 

toekomst. https://berendkrimp11.jimdo.com/

 Saskia Krimp

Is gediplomeerd magnetiseur, kindercoach en gecertificeerd HSP coach en je kunt bij haar terecht voor 

advies en een goed gesprek www.spiritheartandlove.jouwweb.nl

 Martine  

Tekenmedium: Ik maak voor jou een tekening en vertel je wie je bent en kan je helpen met NEI 

therapie om inzicht te krijgen in je blokkades.

 Edith Rinckes

Handen zijn de spiegels van de ziel, heel graag wil ik jou vertellen wat jouw handen je te vertellen 

hebben. Ik ben Reiki master en handlijnkundige. www.edith-rinckes.nl

 Bianca Huf

Na jarenlange fysieke zorgverlening gegroeid naar spirituele zorgverlening in de vorm van de 1 jarige 

Keltische maanworkshop en het vertalen van de runenstenen. www.fuaran.nl

 Marco Termeer expositie van schilderijen met primaire kleuren van cirkel en lijnen. Wat zie jij op het doek? www.marcotermeer.nl

# Frank van Hemert Paragnost, tarot en numerologie www.frankvanhemert.info

# Monique Bus Bars behandelingen geven en mensen laten kennis maken met mijn coachingwerk op dimensies

# Joke  van Duynen Medium, ruim 30 jaar ervaring, psychometrie, tarot, healing.

# Gabriëlle Baij 12 jaar ervaring in coaching, healing en reading, verkoop van cadeau artikelen en Zechsall magnesium www.gabrielle.nu

# Mirjam de Boer Medium, ik leg verleden-heden-toekomst kaarten, ik lees foto's en ik pendel. www.mirspraktijk.nl

# Arnold Tombal

Healer, ik maak gebruik van de Atlantisenergie om jouw oude pijnen op te lossen en je inzichten te 

geven om jezelf te herstellen. 

# Tiny Poland Ik lees ruim 25 jaar handen en doe dat met veel plezier!

# Erica Argelo Ik leg Le Normand tarot voor je, maak gebruik van droomanalyse en helderziende waarnemingen www.circleofart.nl
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