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Nicole van Olderen <nickysplace@gmail.com>

Tijd voor mijn studie – jaarprogramma 2020 – beurs – verdriet: onregelmatige
nieuwsbrief van Nicky's Place
1 bericht
Nicky's Place Haarlem <nickysplace@gmail.com>
Aan: nickysplace@gmail.com

11 oktober 2019 om 10:00

Nieuwsbrief van Nicole van Olderen
Voor de maand oktober en daarna
Vrijdag 11 oktober 2019
Lieve vrienden, collega’s, bekenden en spiritueel
geïnteresseerden,
Het is even stil op feestboek en in mijn agenda met
afspraken maken. Bijna iedereen staat even in de
wachtstand.
Hierbij een verse nieuwsbrief van Nicole.
Liefdevolle groet van Nicole en Dick
Studieboeken
Het is zo dapper van mij dat ik dan zeg, sorry, het gaat niet lukken het
is te druk om af te spreken. Eerst mijn opleiding tot mediator afmaken
en dat duurt tot maart 2020. Daarna ben ik er weer voor iedereen! De
momenten die ik nog open heb staan voor consulten staan op de
website, en ik ben te vinden op diverse beurzen in de komende
maanden
Klik hier voor de agenda als je wilt weten welke tijdstippen ik nog
vrij heb!

12e editie spirituele familiebeurs in Oudkarspel
ZONDAG 13 OKTOBER IN OUDKARSPEL
Zondag 13 oktober, de verjaardag van mijn OMA en mijn
beste vriend Johan. Beide kijken vanuit de hemelen mee!
Klik hier voor informatie en de lijst met deelnemers
Wij vieren het leven, door de overledenen de gelegenheid te
geven weer met ons in contact te komen!
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Jaartrainingen in Haarlem en Oudkarspel
In mei 2020 starten drie jaartrainingen je leest er alles over op

Zij die ons zijn voorgegaan
In de omgeving van Nicky’s Place bleef het lange tijd rustig.
Toch is het dan mijn taak om jullie te vertellen dat Edith
Rinkes in september overleden is, zij was een van de
handlijnkundigen die op de beurs in Oudkarspel vaak
aanwezig was. Haar sprankelende lach werd vaak gehoord.
Ook Jannie Amsterdam heeft een eigen wolk in de hemelen
ingenomen, zij is het medium geweest waar ik in 1996 al
kennis mee maakte, zij heeft vele jaren op mijn beurzen in
Haarlem gestaan en vele mensen geïnspireerd met haar
kunst.
Bert van Oosterhout die (samen met zijn vrouw Ina
Oldewarris) op de beurzen in Haarlem vaak inzichten bracht
met opstellingen, is (ook al) aan zijn reis begonnen naar de
hemelen hierboven.

De toegangspoort tot de
hemelen zoals ik mij dat
soms voorstel

SamenwerkenNederland
een initiatief van Nicole van Olderen
Klik hier

voor de link naar de website
Wist je dit al.... op SamenwerkenNederland staan vele artikelen die ik uit nieuwsbrieven van andere
(voor mij) interessante bedrijven, organisaties en personen heb verzameld. Jij kunt dan zoeken op
jouw favoriete onderwerp.
Afgelopen maand heb ik nieuwe artikelen geplaatst die je kunt vinden door 07-2019 of 08-2019
in te tikken in het zoekbalkje.
Veel plezier.

SamenwerkenNederland
Een hele mond vol met tekst maar de naam dekt de lading bijna volledig.
Want zelfs over de landsgrenzen heen beslaat mijn netwerk zich.
Vanuit Nicky's Place ontmoet ik ruim twintig jaar lang mensen.
Mensen dat zijn we allemaal in eerste instantie als we geboren worden!
En vanuit die ontmoetingen met jou en die anderen vinden verbindingen plaats. Soms alleen een
uitwisseling van een telefoonnummer, soms een cursus of een tip.
Bijna alle verbindingen worden vanuit je hart tot stand gebracht!
Op de website Samenwerkennederland breng ik al die ontmoetingen naar het Licht!
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Ik bouw gestaag verder aan een transparante database van mensen, talenten, organisaties,
stichtingen, ZZP'ers, centra, webwinkels, rustplekken, vakantieoorden en ga zo maar door.
Wat jij zoekt kan ik (bijna altijd) voor je vinden!
Soms is de tijd er nog niet rijp voor, maar dan wordt dat ook zichtbaar!

Wil jij ook gevonden worden?
v
v
v
v

Met vijftien trefwoorden.
Ruimte voor drie foto’s.
Een profiel met foto.
En link naar jouw website!

SamenwerkenNederland is de plek op het WWW.
Voor:
v Particulieren
v ZZP’ers
v Bedrijven
v Instanties
v Organisaties
v Met het hart op de juiste plaats!

Presenteer jezelf!
Jij wilt er ook bijhoren!
Jij wilt ook gevonden worden!
Jouw profiel kost voor 12 maanden plaatsing slechts € 50,- excl. Btw.
Meer informatie: nickysplace@gmail.com of bel Nicole: 06-41041509
Waar ben ik te vinden ....
Op de Happiness beurs in Schagen
Zondag 27 oktober, open van 12.00 - 17.00 uur, toegang gratis.
Consulten vanaf € 10,00
Kijk voor alle informatie in de agenda.

Waar ben ik te vinden ....
Op de Groene Hart spirituele beurs in Nieuwkoop
Zondag 3 november, open van 11.00 - 17.00 uur, Toegang €
5,Consulten vanaf € 10,00
Kijk voor alle informatie in de agenda
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AANBEVOLEN

Opnieuw geopend!!
De Groene Godin
Kruisweg 43A, 2011 LA Haarlem
tel. 06-4411 2722 www.degroenegodin.nl
David Tyrrell From Scotland will be returning to the Netherlands in October
David will be available for Soul Guidance Channellings and Spiritual Mentoring/Coaching Sessions
between the 10th and 15th of October. Spaces are now very limited. The venue for the sessions is
located in Heemstede North Holland.
Payment is required at the time of booking to secure your appointment. Your personal investment is
63 euro which also includes one of my Auramists.
Email to davidtyrrell.themessenger@gmail.com
www.davidtyrrell.com.
Facebook David Tyrrell Soul Guidance Readings and Healings
Instagram davidtyrrellsoulguidance
Adrie van der Ven Amsterdam
Wil je meer weten over je eigen horoscoop met planeetknopen, beroepsmogelijkheden, relatie of de
actualiteit dan kan je daartoe een consult afspreken; 020 6830405 of a3vdv@xs4all.nl eventueel
ook voor een toepasselijk natuurgeneeskundig advies.
www.adrievanderven.nl
astrologie - natuurgeneeskunde, - regressie therapie en – aura reading;
“LA LIBERTAD” VAN LA FAMILIA!
La Familia brengt op 26 September de single La Libertad uit. Een single die een ode brengt aan de
vrijheid!
“Vrijheid hebben we te koesteren en te vieren”, aldus Paul, Carla en Belinda. “Vrijheid in onszelf en
in de wereld om ons heen”.
We leven in ons land het komende jaar alweer 75 jaar in vrijheid. Een mooi moment om ons lied “La
Libertad” met jullie te delen.
Luister hier naar de nieuwe single

X-X-~*X*~-X-X
Agenda Gemeente Haarlem
Haarlem activiteiten
07-13 oktober Week van de duurzaamheid - Stad
19 oktober Museumnacht Kids
01-03 november Kunstlijn - Centrum
06 November Cybercrime congres "Out of Business"
10 november WijnSpijs wandeling - Centrum
10 november - KLM Urbantrail Haarlem

Programma van collega's: een blik vooruit!!
Breda en Oud-Beijerland https://www.skyhighcreations.nl/
Donderdag 10 oktober, Lezing: "Graancirkelgeometrie" door Zef Damen (Oud-Beijerland)
Zaterdag 2 november, Workshop "Remote Viewing met Hemi Sync" door Rolf Nuyts (OudBeijerland)
Donderdag 14 november, Lezing "Mind over Matter" door Ann Verschueren (Oud-Beijerland)
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Vrijdag 22 en zaterdag 23 november, Workshop "Mind over Matter en Spoon Bending" met Ann
Verschueren en Rolf Nuyts (Oud-Beijerland)
Donderdag 12 december, Lezing: "Sekhmet, Lion Beings en Witte Leeuwen" door Nancy Polet
(Oud-Beijerland)
Vijfhuizen, Chi Neng Qigong specials
Op vrijdagavond: 11 oktober (met de klanken), 1 november en 22 november. Tussen de avonden zit
2 weken om jou de ruimte te geven om na te voelen en te integreren.
Van 19.00 – 22.00 in de fijne ruimte van Villa 533 in Vijfhuizen.
De prijs voor deze 3 speciale avonden samen is €120. Mocht er tijdens of na deze avonden
behoefte zijn aan een één-op-één sessie of gesprek dan zit dit bij de prijs inbegrepen. Kan je niet
alle avonden en wil je wel graag meedoen? Een losse avond is in overleg mogelijk voor €42,50.
https://www.cnqhaarlem.com/activiteiten/2019/cnq-specials
Amma in Nederland op 15 en 16 oktober in de Expo in Houten
Hugs, lezingen, meditatie en muziek
Amma reist al meer dan 30 jaar de wereld over met haar boodschap van liefde, hoop en vrede.
In India heeft Amma tal van vernieuwende projekten opgezet. www.amma.nl
vrijwilligers welkom!
Heemstede, dinsdag 15 oktober, zeg NEE tegen 5G!
Spreker: Dirk van Beek
Locatie: Stormvogelweg 1, 2106 DA Heemstede
Zaal open: 19:30 uur, aanvang Tijd: 20:00 - 22:30 uur
Entree: € 12,=
Deze lezing geeft meer dan we tot op heden gehoord hebben en zelfs voorgeschoteld krijgen via
Social Media en andere onvolledige informatiebronnen..
Adres: Stormvogelweg 1, 2106 DA Heemstede
Email: info@delezing.nl (Desiré Blok) Tel: +31 (0) 622 686 750 (Desiré Blok)
Veluwe, zaterdag 19 oktober: Op verhaal komen in de natuur.
Met ecoloog Hugh Jansman en Ilonka Heideveld
Hugh vertelt op zijn eigen, boeiende manier over het leven van herten in een roedel. En wat wij
daarvan kunnen leren. Hoe leiderschap in een roedel jou kan inspireren tot innerlijk leiderschap
bijvoorbeeld. Ik neem je mee je binnenwereld in om dat te voelen en te ervaren. ’s Avonds gaan we
luisteren naar het geburrl. In de stilte van de Veluwe laat je dit oergeluid binnen komen om je te
verbinden met jouw oer, met wie jij ten diepste bent. Helemaal jezelf, goed zoals je bent.
Locatie: Radio Kootwijk, van 13.00 uur tot 20.30 uur.
Investering in jezelf: € 70,00 + € 5,00 parkeergeld
https://loosterveld.nl/op-verhaal-komen-in-de-natuur
Heemstede, vrijdag 25 oktober, Rinno Heidstra
Onderwerp: Over waterstofwater, omkeerosmosewater, basisch- en Kangenwater
Locatie: Stormvogelweg 1, 2106 DA Heemstede
Zaal open: 19:30 uur, aanvang Tijd: 20:00 - 22:00 uur
Entree: € 12,50
In de lezing worden de verschillende tussen de verschillende waterbewerkingen uitgelegd en
bestaat de mogelijkheid om water te proeven van het eerste waterapparaat dat al deze
eigenschappen heeft gecombineerd
Email: info@delezing.nl (Desiré Blok) Tel: +31 (0) 622 686 750 (Desiré Blok)
Obdam, vrijdag 25 oktober, FEEST met Janet Parker
Een speciale demonstratie avond en staat in teken van onze vriendschap en samenwerking. Het
zou geweldig zijn als je naar deze avond komt om Janet te feliciteren en te bedanken voor al haar
geweldige lessen. Maar het zal ook een grote verrassing voor Janet zijn, jou en 'oude' bekenden
weer te ontmoeten waardoor vrijdag 25 oktober een avond zal worden om nooit te vergeten.
De demonstratieavond begint om 19.30 uur, na afloop heffen we het glas en toosten we op al die
mooie jaren.
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Lezing: Aanvang 11.00 uur. Entree € 20,- (inclusief consumpties)
Demonstratie: Aanvang 19.30 uur. Entree € 20,- (inclusief consumpties)
Locatie: ’t Brakenkerkje, Dorpsstraat 38, Obdam
Aanmelden: http://www.inguz.nl/uitnodiging-20-jaar-janet-parker-bij-stichting-inguz/
Haarlem, activiteiten Regenboogslang.
o.a. Yoga, vrij dansen, bewegingsmeditatie,
Voor alle praktische details zoals tijden en prijzen kijk op de Agenda.
Delft, activiteiten in het Boomhuis:
Iedere woensdag Healing, 10.00 – 16.00 uur, vrije toegang
Iedere donderdag Biodanza door Gea Verhofstad, vam 19.30 – 21.30 uur. Losse les kost € 12,50.
10 lessen € 100,- Info en aanmelden: gea@geaverhofstad.com
Zondag 27 oktober Gemeenschappelijke Viering van Mediumschap, 11:00 – 12:30 uur. Vrije
toegang, donaties zijn welkom. Na afloop is er gelegenheid om tegen een kleine betaling een lichte
lunch te nuttigen.
Het Boomhuis Delft, Beukenlaan 2A, 2612 VC Delft
www.hetboomhuisdelft.nl ook op 24 november, 15 december
Hoofddorp, dinsdag 29 oktober, Workshop `Essentiële oliën`
De oliën waarmee wordt gewerkt zijn aromatische stoffen die het zelfgenezend vermogen van het
lichaam ondersteunen. Slaapproblemen, hoofdpijn, huidproblemen, buikklachten en gewrichtspijn
zijn een aantal voorbeelden van klachten waarbij essentiële oliën verlichting kunnen geven.
Tijdens de workshop ga jij aan de slag met het maken van je eigen mix van essentiële oliën en
ontdek jij wat je er allemaal mee kunt doen. De oliën zitten in een rollerbottle die makkelijk is aan te
brengen op de huid.
Van 14.00 tot 15.30 uur, Landleeuw 18, 2132 HW Hoofddorp
Bijdrage: € 12,50 p.p. inclusief koffie of thee en een rollerbottle met essentiële oliën.
Door: Ingrid Sjerps
Opgeven: tel. 06-3630 6586 of email skaja@ziggo.nl
Haarlem, vrijdagvond 1 november een intensieve workshop.
The Great Smoking Mirror door Mark - Eagle Eye
De grote rookspiegel is een filosofie die in bijna alle inheemse culturen in een of andere vorm
bestaat. Het is een metafoor voor de illusie van afgescheidenheid.
Het is een sjamanistische inwijding en het is een van de meest lastige.
Van 19:30 - 23:30 uur, Prijs 45 euro.
Voor meer info en/of opgave: mail de Regenboogslang
Vijfhuizen, zondag 3 november, Mia Macke
Constellations at work, Workshop Familieopstellingen
Gaat het niet lekker in het contact met je familie?
Heb je last van lichamelijke spanningsklachten?
Ervaar je belemmeringen in je werk?
Loop je steeds tegen hetzelfde aan, waardoor je de volgende stap niet kunt zetten?
Ik help je met het onderzoek naar de onderliggende oorzaak. Die oorzaken kunnen zijn ontstaan bij
je (voor)ouders, of in je eigen leven. Vervolgens maken we een beweging naar een oplossing,
waardoor dit issue echt klaar is.
Meer informatie: https://villavijf33.nl/events/dagworkshop-familieopstellingen/
En ook op 8 december 2019.
Met Mia kun je een afspraak maken voor een gratis kennismakingsgesprek.
Ook kun je haar benaderen voor een individuele sessie (familie)opstellingen, waarbij gebruik wordt
gemaakt van voorwerpen en poppetjes als representanten.
Telefoon: 06- 3401 7341
E-mail: mia@constellations-at-work.nl Website: constellations-at-work.nl
Weesp, donderdag 7 november, Tijd voor Inspiratie
Een avond voor en door mediums m.m.v. José Gosschalk
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Een avond om elkaar te inspireren en geïnspireerd te raken. Elke avond heeft een ander thema en
andere invulling.
Deze avond is José Gosschalk onze gast. Het belooft weer een zeer inspirerende avond te worden!
Kom je ook?
Deur open: 19.30 uur, aanvang: 20.00 uur
Entree: vrijwillige bijdrage
Frank & Anita - Zwave Weesp
Spoorstraat 4, Weesp, NH 1382 AC
https://www.zwave-weesp.nl/Welkom
Weesp, vrijdag 8 november, Praful in Concert Medicine for the Heart
Praful geeft een bijzonder solo concert, hij neemt je mee op een muzikale reis door het landschap
van je ziel die je zal raken en je hart zal openen zodat de liefde vol en vrij kan gaan stromen. Van
diepe verstilling tot uitbundige extase. Hij weet altijd weer magie te creëren!
Praful is een meesterlijke multi-instrumentalist, soundhealer en een life-looping magiër. Als je je
ogen sluit en je overgeeft aan de muziek heb je het gevoel dat er een complete band op het podium
staat. En als publiek ben je altijd onderdeel van het concert door zijn improvisatie, het meezingen
en in het moment wordt er een nieuw nummer gecomponeerd. Een ervaring die je niet snel zult
vergeten!
Van Houtenkerk in Weesp 20:00 - 22:00 uur
Weesp, overige activiteiten
Donderdag 14 november: Oefenavond Mediumschap
Donderdag 21 november: Reading & Healing avond
Frank & Anita - Zwave Weesp
Spoorstraat 4, Weesp, NH 1382 AC
https://www.zwave-weesp.nl/Welkom
Haarlem, zondag 10 november, klankmeditatie
Van 11.00 – 12.00 uur.
In een kleine groep van max 6 personen kosten €10,- Er zijn nog plaatsen.
Praktijk InHartkracht, Zaanenstraat 54 zwart te Haarlem.
Geef je op via mail maaike@inhartkracht.nl of 06-28231475
Hoop je te ontmoeten in de kracht van de kleine stille momenten in het nu. Tot snel!
Ilpendam, 15 en 16 november, tweedaagse workshop:
BEVRIJD JEZELF VAN OUDE FAMILIEPATRONEN
Ruim op voor jezelf en alle generaties achter jou zodat jij, je
nakomelingen en iedereen uit jouw generatielijn weer vrij kan zijn
Vanuit jouw voorouders (familielijn) heb jij van alles geërfd wat je er mogelijk van weerhoudt om
jouw leven vanuit je eigen, volle potentieel te leven.
Hoe zou het zijn als jij bevrijd van de blokkades en patronen uit jouw familiesysteem je eigen leven
kunt gaat leven? Dat jij de erfenis mag loslaten, voor jezelf, voor je voorouders en voor je kinderen?
We gaan aan het werk met een mix van Systemisch werk, Opstellingen, Touch Of Matrix,
Haptonomie, de kracht van de groep en een goeie dosis humor en zelfrelativering!
ALGEMENE INFORMATIE:
De workshop wordt gegeven door Jacqueline Koome en Wietse Vriens op Boerderij Achtervennen
in Ilpendam, niet ver van Amsterdam.
Adres: Monnickendammerijweg 54, 1452 PN Ilpendam.
Gratis parkeren bij de locatie.
De kosten voor de workshop zijn €295
Kom je met 2 personen en wil je allebei opruimen dan betaal je samen €525
Neem je iemand mee die wil representeren dan betaalt deze persoon €75
Dit is inclusief drankjes, hapjes en een heerlijke biologische lunch.
Inloop vanaf 9:30, start 10.00. De dagen duren tot ongeveer 17:00.
Wil je samen met je partner komen dan kan dat, sterker nog, we raden dit aan. Wij hebben ervaren
dat het heel inzichtelijk en helend kan zijn om te schouwen in de familielijn van je partner.
Partners ervaren bovendien nadien meer begrip en compassie voor elkaar, kunnen elkaar
gemakkelijker vinden en beter met elkaar communiceren.
Voor meer informatie over de workshop of praktische vragen kun je mailen naar
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info@touchofmatrixhaarlem.nl of bellen met Jacqueline op 06-53832376.
Amsterdam, zaterdag 16 november, Workshop De Planeetknopen
Een analyse over hoe je planeten (archetypen) via de kracht van hun knopen excelleren of onder de
maat scoren. De knopen kunnen ook verwant blijken aan het begrip karma. Van 10 tot 15 uur in
Amsterdam west, tevoren opgeven graag; a3vdv@xs4all.nl
Docent Adrie van der Ven, kosten € 47,- Als je aanmeld volgt verdere informatie.
Overveen, zondag 17 november van 11.00 tot 14.00 uur, Bostocht Koningshof
Wandelend in de natuur gaan we op zoek naar het contact met de natuur en onszelf.
Restaurant Kraantje Lek, Duinlustweg 22, 2051 AB Overveen
Bijdrage: € 12,50 p.p. inclusief twee kopjes koffie of thee, een natuurmeditatie en een Sjerps
remedie.
Door: René Rademaker en Ingrid Sjerps
Opgeven: tel. 06-3630 6586 of email skaja@ziggo.nl
Haarlem, zondag 24 november, extra lange trancedans
Eagle dances - trancedans extra lang door Mark - Eagle Eye
Eens per maand een trancedans feestje. We dansen langer, maken een altaar voor je
krachtvoorwerpen en als je wilt neem je wat lekkers mee om na afloop te delen.
Data: zo 22 dec.
Van 13:30 uur - 16:45 (inloop vanaf 13:15) Prijs 10,- euro.
Lisse, vrijdag 29 november, klankschalenmassage
De Tibetaanse klankschalen worden op het geklede lichaam gezet en aangeslagen. Omdat je
lichaam voor een groot deel uit water bestaat, reageert het op deze trilling zoals het wateroppervlak
van de vijver reageert op een steentje dat erin gegooid wordt. De trilling wordt door alle weefsels
van je lichaam doorgegeven en ervaren. Het mooie geluid lijkt je te dragen. Een hele diepe
ontspanning is het resultaat en vanuit die ontspanning ontstaat er ruimte voor heling.
Locatie: Asmara Centrum, Nassaupark 7, 2161KK Lisse (vrije parkeerruimte)
Tijd: 20.00 uur – 21.30 uur
Kosten: € 20,- (incl. koffie, thee, en water) te voldoen bij binnenkomst
Aanmelden: http://asmaracentrum.com/aanmelden.html
of info@asmaracentrum.com, telefonisch: 0650 524 386
Haarlem, vrijdag 6 december, klankmeditatie
Van 20.00 – 21.00 uur.
In een kleine groep van max 6 personen kosten €10,- Er zijn nog plaatsen.
Praktijk InHartkracht, Zaanenstraat 54 zwart te Haarlem.
Geef je op via mail maaike@inhartkracht.nl of 06-28231475
Hoop je te ontmoeten in de kracht van de kleine stille momenten in het nu. Tot snel!
Lisse, zaterdag 7 december, Saskia Bosman, bioloog!
Uit het Bronveld komen sinds 2012 nog hogere dan Lichtfrequenties, namelijk de
Plasmafrequenties en de Plasmataal coderingen die deze dragen. De Kosmos zit vol leven en
bewustzijn dat ons en de Aarde wil helpen in het Ascensieproces. We worden hierin verrassend
genoeg geholpen door hoog-intuїtieve en –intelligente culturen in de oceanen en door de natuur op
het land, waaronder bomen. De basis van alles is onvoorwaardelijke, universele liefde. In de loop
van de lezing worden interessante wetenschappelijke ontdekkingen aangestipt, die erop aansluiten.
Wil je dit ook horen en ervaren? Dan is dit de lezing die het overzicht en de ervaring biedt!
voor meer info zie >> www.inspiradiance.nl
Locatie: Asmara Centrum, Nassaupark 7, 2161KK Lisse (vrije parkeerruimte)
Tijd: 14.00 uur – 17.00 uur. Inloop vanaf 13.30 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
Amsterdam, vrijdag 20 december, Mid wintermeditatie
In Amsterdam west, met visualisatie, Aumzang, delen en meditatie.
Deelname € 10,- graag tevoren aanmelden van 19 – 21.00 uur a3vdv@xs4all.nl
Amsterdam, 10 x op vrijdagavond, training zelfontwikkeling
Vanaf januari 2020 komt er een training zelfontwikkeling gebaseerd op de energetische dynamieken
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van de chakra’s en op astrologie. Om de veertien dagen op vrijdagavond een spirituele groei avond.
Tien energieke avonden in vier maanden. Meditatie en energetische oefening in een afwisseling
met verdieping van de eigen horoscoop. Docent Adrie van der Ven (astroloog, regressietherapeut
en chakra reader van beroep). Op www.adrievanderven.nl vind je verdere informatie. Deze
training is erop gericht om je individuele kwaliteiten en je spiritualiteit verder te ontwikkelen.
Praktijk:Van Speijkstraat 108hs 1057HG Amsterdam.

Beurzen van collega's

Beetsterzwaag, zondag 27 oktober 2019,
Openingstijden van 10.30 – 17.00 uur
Gratis lezingen en workshops. https://www.pcpbeurs.nl
Zwolle 24 november 2019,
Openingstijden van 10.30 – 17.00 uur
Gratis lezingen en workshops. https://www.pcpbeurs.nl
Exloo, zondag 8 december 2019, pcp beurs
Fletcher Hotel-Restaurant De Hunzebergen, Valtherweg 36, 7875 TB Exloo
Open 10.30 – 17.00 uur, toegang € 7,- , consulten max. € 15,Gratis lezingen en workshops. https://www.pcpbeurs.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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