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Nieuwsbrief van Nicole van Olderen
Voor de maand januari en een stukje februari en
daarna....
Vrijdag 18 januari 2019
Lieve vrienden, collega’s, bekenden en spiritueel
geïnteresseerden,
Het heeft enorm veel energie gekost om deze
nieuwsbrief te starten, ik dreutel een beetje rond in mijn
huis en zit veel met een dekentje op de bank heerlijk
lachfilms te kijken en te lummelen.
Liefdevolle groet van Nicole en Dick

Een lege agenda...
Ondertussen piept er een zacht stemmetje in mijn hoofd dat zegt dat
de agenda leeg is en dat er van alles gebeuren moet! Ik moet toch
minstens wel iets te doen hebben.
En mijn lijf zegt nee hoor alleen het hoog nodige en dan weer lekker
op de bank met een gezonde maaltijd, dat wel, en een glas warm
water erbij.
Ja terugkijkend op de maand december waarin wij weer tot grootse
hoogten hebben gepresteerd met diverse activiteiten en nog een
groot aantal consulten, het is logisch dat ik op de bank met mijn
dekentje wil luieren. Lekker met die lege agenda!
De eetkamer opfrissen...
En ondertussen stromen de plannen en ideeën alweer binnen
en maak ik plannen voor het project opfrissen van de
eetkamer. Al meer dan 30 jaar woon ik in dit prachtige huis
midden in het centrum van Haarlem, ik geef nu regelmatig les
aan groepen bij mij thuis en de eetkamer is (in mijn ogen) aan
een opfrisser toe. Ik wil al mijn studieboeken, mijn
pronkstukken, weer zichtbaar maken, nu liggen de boeken
drie rijen dik in een gesloten kast waar ik niet vaak induik. Op
marktplaats weken lang gezocht naar een kast en het is
gelukt, ik had een tekening gemaakt met de maten erbij en
die tekening lag naast mijn computer en ik had de moed bijna
opgegeven en oeps plotsklaps verschijnt de kast op mijn
scherm een Lundia kast, in Alkmaar, dus lekker op de route!
Volgend weekend gaan we de kamer lentegroen schilderen
en daarna de kast helemaal vullen met allerlei moois.
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Nicky’s Place 20 jaar!
Feest op de eerstvolgende beurs van Nicky’s Place op
zondag 10 maart in Oudkarspel
En zo “ineens” bestaat mijn bedrijf alweer 20 jaar!
Ik timmer nog steeds vol passie aan de weg, soms

Plannen voor de komende maanden...
De toekomst, jazeker die bestaat… in ieder
geval in mijn agenda. De komende maanden
ben je van harte welkom om op diverse
beurzen van collega’s langs te komen voor
een consult. Ik heb diverse zaterdagen en
zondagen gereserveerd om het land in te
gaan! Leuk om je te ontmoeten in o.a.
Blokker, Haarlem, Hillegom, Obdam en Den
Haag.
Kijk voor alle informatie in de agenda.
Nieuwtjes....
Tantra massage voor stellen, de workshop
staat gepland op zondag 7 april en zondag 30
juni in Haarlem!
Een heerlijke verwendag voor jou en je
partner.
Lees verder onderaan de nieuwsbrief...

Nieuwtjes....Schriftelijke consulten!
Ik geef je inzichten op je levenspad! Ik kijk naar wie jij bent en beschrijf wat jouw leven aan
leerpunten en avonturen heeft gebracht. “Inzicht brengt verandering” dat is een belangrijk handvat
om daarmee het stuur van jouw eigen leven vast te pakken!
Soms “kraak ik een harde noot” om je te laten zien/lezen dat je in herhalingen valt. Het fijne van een
consult op schrift is dat ik de woorden zorgvuldig aan elkaar rijg en dat jij ze keer op keer kunt
overlezen. Ik schrijf in duidelijk leesbare taal, geen zweverig gedoe!
Een schriftelijk consult bestaat uit ongeveer 1000 woorden en de kosten zijn € 60,-.
Je kunt je aanvraag indienen via de mail nickysplace@gmail.com. Ik ga voor je aan het werk
zodra de betaling op mijn bank is binnengekomen.
Banknummer: NL49INGB0009142067 op naam van: nickysplace.
Levertijd is (meestal) binnen vijf werkdagen. Wat heb ik van je nodig: Je volledige voor- en
achternamen die je bij je geboorte hebt ontvangen, je geboortedatum en je geboorteplaats. Je
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huidige woonplaats en (eventuele) achternaam van je partner met wie je een relatie hebt.
Ook voor schriftelijke consulten gelden dezelfde regels: Ik ben dienstbaar aan de ongeziene wereld,
de Spiritworld en zal alleen doorgeven wat gezegd mag worden! “Soms wil je iets weten over je
familie, kinderen en vrienden die nog hier op aarde zijn, ik vraag dan met nadruk of die persoon
weet dat je dat wilt gaan vragen. Zonder toestemming werk ik niet op die wijze.”
Voordelen: geen reistijd en reiskosten, lekker rustig lezen wat ik je heb geschreven. Nadelen: geen
vraag en antwoord, geen interactie, als er toch nog iets niet beantwoord is heeft dat zo moeten zijn!
Je bent van harte welkom om alsnog in de praktijk of op een spirituele beurs aan te schuiven voor
een “live” consult.

WARM

AANBEVOLEN

Loek Knippels en Peter-Jan In der Rieden hebben in het prachtige Frankrijk een centrum waar je
therapeutische weken kunt volgen. De nieuwe website is net in de lucht en ik het een paar
fantastische weken voor jullie om onder de aandacht te brengen
Cendrieux, 24380 Val de Louyre et Caudeau, Frankrijk (ter hoogte van Bergerac en Bordeaux)
Alle trainingsweken zijn van zondagavond tm. zaterdagochtend en kosten € 1150,Dat is zeer schappelijk geprijsd: http://het-ihc.nl/workshop/
Groei in de relatie
Je woont al een tijd samen en je deelt veel samen en dan…de energie lijkt op, verwachtingen
worden niet meer waargemaakt en je denkt dat het einde van de relatie in zicht is.
Dat is niet het geval wanneer je besluit om samen met je partner een week er tussen uit te gaan en
af te reizen naar Zuid-Frankrijk (de Dordogne) om in een overweldigende natuur je te laten
inspireren door Loek en zijn team. Hij werkt op vier niveaus met jullie: het fysieke niveau, het
emotionele niveau, het mentale niveau en zeker ook het spirituele niveau.
Data: zondag 7 – zaterdag 13 april 2019.
Groei in je werk
Je hebt het idee dat je niet het juiste werk doet. Je werkt omdat er brood op de plank moet, maar in
je hart zou je heel graag heel iets anders willen doen.
Hoe begin je aan zo’n nieuw avontuur? Je kunt toch je oude schoenen niet weggooien voordat je
nieuwe hebt?
Data: zondag 10 – zaterdag 16 februari 2019 OF zondag 5 – zaterdag 11 mei 2019.
Groei in je leven
Wanneer ik NU de balans opmaak van mijn leven, ben ik niet helemaal gelukkig. Er zijn dingen
gebeurd die ik anders gewild zou hebben. Ik heb het idee dat ik teveel aan de zijlijn ben blijven
staan in plaats van het leven te leven. Ik zit teveel in de overlevings-modus en dat benauwt me
maar ik weet ook niet hoe ik dit patroon kan doorbreken.
Datum: Zondag 3 maart – zaterdag 9 maart 2019.
Groei in jouw zingeving.
Aan het einde van het eerste seizoen (juni 2019) staan we stil bij deze existentiele vraag: ‘Waarom
leef ik?’
‘Wat kom ik hier doen op aarde?’ en ‘Waar haal ik mijn inspiratie vandaan?’
Met een groep mensen denken we na en inspireren we elkaar. Hoe kan je zin en betekenis vinden
in je huidige leven? Wat dien je daarvoor te doen?
Data: zondag 16 – zaterdag 22 juni 2019.

X-X-~*X*~-X-X
A vegetarian/vegan cook
The Vlierhof is a wonderfull and never boring place, where a cook can experiment and create with
vegetables out of our Demeter certified garden. Do you like to cook for groups, and can you make
warm meals for groups twice a day?
Our team of cooks works with passion in our nice kitchen and shares the tasks. As one of them is
having a baby soon we need hands! Feel welcome and apply!
Are you interested or do you know someone who may be interested? Do not hesitate to send us an
e-mail at info@vlierhof.org
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X-X-~*X*~-X-X
HeartFire 2019 Programma
So what else is cooking in our HeartFire Laboratorium?
Get your agenda and make sure you put these dates in it. Not to be missed! And if you like our
Page on Facebook you will be the first to know when ticketsales start.
March 29, 2019: Ajeet Kaur Workshop & Concert
May 12, 2019: Kevin James Carroll, Heartsong Chanting Circle
May 24 & 25, 2019: Fia in Concert Waterfall of Wisdom Worldtour
Jun 12, 2019: Mirabai Ceiba in Concert Agua de Luna Worldtour
October 16 & 17, 2019: Deva Premal & Miten (i.s.m. Living Satsang)

X-X-~*X*~-X-X
Heb jij ook nog oude ICT apparatuur in huis liggen... lever het in, daarmee help je
deLezing/Desire&Give.
Kijk voor informatie over deze stichting: http://www.delezing.nl/de-stichting
SNEW - You use we REuse - Zero Waste
SNEW is een Nederlands bedrijf in Boxtel, winnaar van de Circular Award 2018. Zij streven naar
een afvalvrije samenleving. Jouw overbodige ICT-apparatuur, zoals computer, telefoon, iPad,
mobiele apparatuur kan veel meer dan geld opleveren.
Lever als bedrijf uw oude apparatuur in en SNEW komt het ophalen en u cash betalen!.
Voor de particulier (kleingebruiker) heeft de organisatie Delezing en Desire&Give zich opgeworpen
als inleveringspunt voor uw:
oude ICT-apparatuur zoals o.a.: computers, muizen en toetsenborden, printers, scanners,
telefoontoestellen, mobieltjes, iPad, (computer)snoeren, adapters,
Lever het in tijdens de wekelijkse presentaties die in Heemstede worden georganiseerd
Komt het op een andere dag beter uit, dan graag een belletje of email vooraf, want wij nemen uw
donatie in de vorm van apparatuur graag in ontvangst op:
Adres: Stormvogelweg 1, 2106 DA Heemstede
Email: info@delezing.nl (Desiré Blok) Tel: +31 (0) 622 686 750 (Desiré Blok)

X-X-~*X*~-X-X
Almere, 16 en 17 oktober, Deva Premal, Miten en Manose : The Soul of Mantra — Live
Tournee.
De concerten werken voor velen transformerend. De stemmen, de muziek en het gezamenlijk
chanten roepen een sjamanistische ontmoeting van lichaam, mind en spirit op. Hun muziek is
wereldwijd met groot enthousiasme ontvangen.
Muziek voor hart en ziel
Deva Premal is een internationaal bewonderde zangeres van spirituele liederen. Deva Premal en
Miten hebben eeuwenoude mantra's, b.v. de Gayatri mantra voor een groot publiek toegankelijk en
bekend gemaakt.
Daarnaast brengen ze veel eigen muziek.
www.DevaPremalMiten.com <http://www.DevaPremalMiten.com>
Alle info : www.livingsatsang.nl www.livingsatsang.nl/>

Programma van collega's
Dansfeestjes ………AGENDA http://www.letzparty.nl/
Bloemendaal: 19 januari - Duinpaviljoen De Uitkijk - Twee party area's
Hoofddorp: 2 februari - Event Center Fokker - Twee party area's
Overveen: 16 februari - Orangerie Elswout - Twee party area's
Amsterdam Centrum: 23 februari - Optie - Twee party area's
Overveen, zondag 20 januari van 11.00 tot 14.00 uur, Bostocht Middenduin
Wandelend in de natuur gaan we op zoek naar het contact met de natuur en onszelf.
De Hemelse Pannenkoek, Zeeweg 3, 2051 EB Overveen
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Bijdrage: € 12,50 p.p. inclusief twee kopjes koffie of thee, een meditatie en een Sjerps remedie.
Door: René Rademaker en Ingrid Sjerps
Opgeven: tel. 06-3630 6586 of email skaja@ziggo.nl
Houten, zondag 20 januari, Truth Convention
De sprekers zijn: Berend Warrink, Evert Jan Beverwijk, Lucas Hollertt, Emile Ratelband, Cathy
Camertijn, Rasti Rostelli, Peter Vereecke, Huub Smolders, Fenna van Loenen, Trudy Maassen,
Johan Oldenkamp, Jeroen Arents, Marijke op ten Noort en Goedele Vercnocke.
Thema’s o.a.: De realiteit is een illusie, Van de Goden bevrijd, De kracht van het onderbewustzijn,
de onzichtbare macht van de bankiers, Wholly Science, De occulte aspecten van 9/11. KLIK HIER
Wilt u het hele programma in 1 overzicht zien? KLIK HIER
Naar de ticketpagina? KLIK HIER
Heemstede, zondag 20 januari , Frank Hoogerbeets.
Frank Hoogerbeets - Planetaire geometrie en lichtgolven als voorteken van zware
aardbevingen
Op veler verzoek zal Frank in het Nederlands de Kerst-Aardbeving duiden en andere informatie
delen, want dat er de komende tijd meer aardbevingen van zich zullen laten horen en voelen, is wel
heel duidelijk volgens zijn Solpage Programma.
Deur open 13.30 uur, aanvang 14.00 – 17.00 uur. Kosten € 15,DeLezing.nl op de Stormvogelweg 1 in Heemstede
(vlak naast het station Heemstede-Aerdenhout). Zie:
Zutphen, maandag 21 januari, Lezing numerologie - Gerrit Jansen
Je kunt met vragen komen n.a.v. jouw getallen van je geboorte, van je woning (letters
vertegenwoordigen ook getallen) en nog veel meer.
De avond begint om 19.30 uur en de bijdrage is € 12,50 Gerrit is een enthousiast spreker met een
rijke woordenschat. Opgeven kan via ons inschrijfformulier.
Meer informatie over Gerrit zie: http://www.stichting-wijzer.nl/20052006/240506
/verslag.htm
Haarlem, woensdagavond 23 januari, Trancedans
Van 19:30 - 22:15 door Merel Cornet of Mark - Wolf Fire
Prijzen proefles 10 euro, losse avond 15 euro. 10 ritten kaart 120 euro (jaar geldig).
Data: 30 jan | 6, 13, 20, 27 feb | 6, 13, 20, 27 maart |
Opgave per mail niet verplicht maar wel fijn.
Het adres is: In het oude VNU-gebouw, Ceylonpoort 5-25 2037AA Haarlem
Westerland, donderdag 24 januari, Lichtkrachtmeditaties
In de Nicolaaskerk te Westerland aan de Westerlanderweg 61.
Van 19:30 tot 22:00 uur. Bijdrage deelname: 15 euro incl. consumpties
Meer informatie elohimmeditaties.nl Reserveringen via d.forrer@quicknet.nl
Haarlem, vrijdagavond 25 januari, Vrijdansen door Emmy van Keeken
Iedere vrijdag, lekker om de week van je af te dansen en heerlijk ontspannen het weekend in te
gaan.
Aanvang om 16:30 uur (inloop vanaf 16:15) Prijs 5 euro.
Voor meer info en/of opgave kijk op Emmy haar website
Het adres is: In het oude VNU-gebouw, Ceylonpoort 5-25 2037AA Haarlem
Haarlem zaterdag 26 januari, 1e INSPIRATIE OCHTEND.
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 te Haarlem.
Voor informatie of aanmelden: www.Loopjevast.nl
mail: helena@loopjevast.nl, telefoon: 023 5324288, Kloppersingel 131, 2021 CV Haarlem.

17-4-2019 14:04

Gmail - Ruimte - Opfrissen - Plannen - Tantra: maandelijkse nieuwsbri...

6 van 8

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

Haarlem, zondag 27 januari, 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
Haarlem, zondag 27 januari, Verteltheater de Blauwe Kom!
VERHALEN VOOR ONDERWEG
Els van Wieringen is onze gast. De rode draad in de verhalen is dat het hoofdpersonage met
ingrijpende situaties wordt geconfronteerd en voor moeilijke keuzes komt te staan.
De muzikale omlijsting wordt verzorgd door stem en klank kunstenares Marca Bahlmann.
Aanvang 14.30, vanaf 14.00 ben je welkom! Na afloop wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.
Reserveren gewenst! 06 12525641
Adres: Engelenburg 339 Haarlem. Bus 73 stopt voor de deur, halte Schuilenburg uitstappen. Mail:
deblauwekom@planet.nl, website: www.deblauwekom.nl
Vijfhuizen, zondag 27 januari, Workshop familieopstellingen
Met een (familie)opstelling kun je een grote stap zetten naar verheldering en verbetering in je relatie
met jezelf, je lichaam, je familie, je partner, je gezin, je werk, geld, enz.
In een workshop werk ik met de energie van het moment, met dat thema van die persoon waarvan
ik voel dat de innerlijke urgentie het hoogst is. Het is mijn ervaring, dat iedere deelnemer aan de
workshop datgene krijgt wat hij/zij nodig heeft, hetzij met een eigen opstelling, als representant of
als toeschouwer.
10.00 – 17.00 uur. Meer informatie www.constellations-at-work.nl.
Aanmelden mia@constellations-at-work.nlof 06 - 3401 7341
Lisse, woensdag 30 januari, 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
Hoofddorp, woensdag 30 januari, begeleide meditatie.
Adres: Skaja, Oranjestraat 18, 2131XP Hoofddorp.
19.30 – 22.30 uur. Bijdrage: € 10,- p.p. inclusief kopje koffie of thee. Door: Kees Otten.
Opgeven: t: 06-3630 6586, mail: skaja@ziggo/.nl
Lisse, vrijdag 1 februari, Matthijs van der Stroom "Werken met Frequenties"
Lezing door Matthijs over MAGISCHE WERELD VAN ZELFHULP, WONDEREN EN
OPLOSSINGEN
Locatie: Asmara Centrum, Nassaupark 7, 2161KK Lisse (vrije parkeerruimte)
Tijd: 19.30 uur – 22.00 uur
Kosten: €15 ,- (incl. koffie, thee, en water) te voldoen bij binnenkomst
Aanmelden: http://asmaracentrum.com/aanmelden.html
of info@asmaracentrum.com, telefonisch: 0650 524 386
Lunteren, 2 – 3 februari, KIRTANAweekend
Twee dagen zingen, luisteren en delen met andere liefhebbers van de muziek van Kirtana. We
bespreken haar teksten en inspiratie en luisteren naar favoriete nummers, unieke live-opnames en
een paar anekdotes van Peter over reizen en spelen met Kirtana.
Op de zaterdagavond is er een kort concert waarin Peter vooral nummers van haar en een paar van
zichzelf speelt.
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Als slagroom op de taart kunnen we ergens in het weekend via Skype vragen stellen aan Kirtana
zelf. Zoals: ‘Kom je dit jaar nog naar Nederland ?’
Het weekend is van zaterdag 11.00 tot zondag 16.00 uur. Deelname kost voor deze keer maar € 75
all in, d.w.z. eten, drinken, slapen, programma en concert.
Meld je snel aan als je dit muzikale verdiepingsfeestje mee wilt maken.
Peter en Petie! Website: centrumwijland.nl
Egmond Binnen, zaterdag 2 februari, Feiten en Fabels over straling!!
Tijdstip: 14:30 uur tot 17 uur (zaal open om 14:00 uur)
Locatie: Dorpshuis De Schulp, Visweg 45, 1935 EB Egmond-Binnen
Heerlijke lichte zaal en volop gratis parkeerplekken!
Vergoeding: 15 euro (vermeld duidelijk jouw naam bij de betaling)
Aanmelding www.dehartcirkel.nl
Zwolle, zaterdag 2 februari, Open dag, Rouwverwerking
Een dag waar je van harte welkom bent om kennis te maken met mij en een tweetal gastdocenten
van de jaaropleiding . Tevens kun je luisteren naar korte lezingen en meedoen aan een workshop
schrijven, vilten of creatieve werkvormen. Er zijn twee informatie rondes over het trainings en
opleidings aanbod van BuroNazorg.
Natuurlijk is deze dag kosteloos. Wij verwelkomen je graag.
Als je wilt meedoen aan een van de workshops, geef je dan van te voren op. De ervaring leert dat
deze snel vol zijn!
Het programma kun je hier lezen: http://www.buronazorg.nl/open-dagen-workshopsrouwverwerking
Haarlem, zaterdag 2 en zondag 3 februari, 7e Geluksroute
Wil je Geluk brengen? Of kom je heerlijk Geluk plukken en ervaren….
Voor individuele geluksbrengers DEZE LINK
Voor winkels, horeca, centra of andere bedrijven of instellingen DEZE LINK
Voor het programma: http://geluksroute.nu/event/haarlem2019
Hier staan de Geluksbrengers op een rijtje: http://geluksroute.nu/event/haarlem2019/wallfame

NIEUW ! JANUARI/FEBRUARI DE TAFEL VAN EIGEN-WIJSHEID.
6 Bijeenkomsten voor 20+ers en 30+ers!
Door Helena van Dansik en Paulus Kuiper.
In januari een gratis informatie en ervaringsavond.
Wil je met leeftijdgenoten een cursus volgen die te maken heeft met jouw ontvouwing van je
persoonlijke spiritualiteit? Het is te avonturen, voor degene die zich opgeeft!
Data en locatie volgt zo spoedig mogelijk op de site: www.Loopjevast.nl
mail: Helena@loopjevast.nl of telefoon: 023 5324288
Tip: schrijf je in voor de nieuwsbrief dan wordt de datum toegezonden.

Beurzen van collega's
Blokker, zondag 20 januari, pcp beurs
Openingstijden van 10.30 – 17.00 uur
Gratis lezingen en workshops. http://www.pcpbeurs.nl
Nicole is aanwezig voor consulten!
Hillegom, zondag 3 februari, spirituele kennismaking - beurs!
Buurthuis Hillegom, Sportlaan 86, Hillegom.
Van 12.00 tot 17.00 uur zal het Buurthuis haar deuren wijd openen om belangstellenden kennis te
laten maken met spiritualiteit en meer.
Consulten max. 15 euro. Gratis toegang!
Van 14.00 tot 15.00 uur een happy hour, waarbij de bezoekers 20 % korting op een consult kunnen
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krijgen.
Heerhugowaard, zondag 10 februari, Happiness beurs
Tussen 12 en 17 uur is iedereen van HARTE welkom om zich te laten inspireren ten aanzien van
gezondheid, wellness, nieuwe wetenswaardigheden.
Met een ruim aanbod aan standhouders en GRATIS workshops en lezingen.
Om 11.30 uur staat de koffie/thee/fris en gezonde lunch al klaar om te bestellen!
Toegang is gratis. Baai, Deimoslaan 5 – Heerhugowaard
website: http://baai.nu/happiness-beurs/?cn-reloaded=1
Nicole is aanwezig voor consulten!
Zwaagdijk oost, zondag 24 februari, spirituele wellnes beurs
Over de Leek. Entree € 2,50, consult max. € 10,Open van 12.00 -16.30 uur.
Ellis Bimmerman organiseert: www.elkekruid.jouwweb.nl
Mail: elkekruid@ziggo.nl of 0228-516729
Haarlem, zondag 24 februari, pcp beurs
Openingstijden van 10.30 – 17.00 uur
Gratis lezingen en workshops. http://www.pcpbeurs.nl
Nicole is aanwezig voor consulten!

Workshop tantra massage voor stellen
Op zondag 7 april en 30 juni 2019 organiseren Dick en Nicole een workshopdag tantra massage
voor stellen in Haarlem.
Heb je interesse reserveer de datum alvast in je agenda, en vraag om informatie!
Dick is al vele jaren ontspanningsmasseur en Nicole heeft 20 jaar praktijk in de vingers met sporten klassieke massage en Triggerpointtherapie.
Samen zijn wij het pad van de tantra opgewandeld, en het resultaat willen wij graag delen.
Een heerlijke verwendag voor elkaar, leer je partner opnieuw ontdekken!
Max. 6 stellen dus reserveer alvast een plekje.
INFORMATIE EN/OF RESERVEREN: mail:nickysplace@gmail.com of bel: 06-41041509 /
023-5321009

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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