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* Programma LENTE Ritueel bekend! *

  * Een volle agenda *

* Een gratis geschenk voor je *

* Nieuwe jaartrainingen  *

Nieuws van Nicky's Place, maart 2018

Woensdag 28 februari 2018.

Lieve mensen, lezers, vrienden, geïnteresseerden,
Terwijl ik dit schrijf, dwarrelt de laatste februarisneeuw uit de lucht en bereiden wij ons voor op de
zogenoemde Siberische Beer die ons een kortstondig koudefrontje komt brengen. Even
terugkijkend naar vroeger, toen waren we wel wat meer gewend….
En zo is deze korte, voor ons intense, februarimaand ten einde.
De moeder van Dick is op de prachtige leeftijd van 90 jaar op 5 februari overleden, zij was al
langere tijd ziek met veel pijn en ze kon niet meer zelfstandig uit bed. Daarbovenop kregen wij
beiden een variant van griep en zijn wij nu in de herstelfase aangekomen. Verdriet geeft ruimte en
leegte mag er zijn!
En een bruggetje naar die ruimte en leegte in ieder mens wil ik graag neerleggen, het LENTE
Ritueel op zondag 18 maart in Villa Vijf33 in Vijfhuizen heeft als onderwerp:
”ruimte maken voor de LENTE”. De groei in een ieder weer zachtjes wakker schudden en vorm
geven aan je eigen innerlijke groei.
Vier keer per jaar zal ik zo een themadag organiseren, altijd met een heerlijke maaltijd door
Cees Mooij gemaakt. Er is ruimte voor dans en een open vuur om een ritueel mee uit te voeren.
De foto’s van het Oudjaarritueel op 30 december staan nu ook op de website zodat je een beetje
de sfeer kunt proeven.
De datum van de tiende spirituele familiebeurs in Oudkarspel is bekend, dat wordt
zondag 14 oktober. We vieren deze verjaardag met een loterij met leuke prijsjes en live muziek.
De meditatiegroep op dinsdagavond twee keer per maand in Haarlem heeft nog plaats voor
je, ben jij eraan toe om regelmatig wat rust in je leven in te bouwen, dan ben je bij mij aan het
goede adres. In concrete stappen leer ik je de basis van het mediteren en ga je meer
zelfvertrouwen krijgen om dit thuis ook in je leven toe te passen.  
De spirituele open cirkel Mediumschap is een plek om te oefenen om jouw verbinding te
versterken, vragen te stellen, healing te ontvangen, te ervaren dat je (ook) kunt voelen, zien,
ruiken, proeven, weten, horen, veel meer dan je eerst dacht. Dat vertrouwen neem je weer mee
en zal daardoor gaan groeien.

Gmail - maandelijkse nieuwsbrief van Nicky's Place - maart 2018 https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=74de977a16&jsver=6qtRi...

1 van 16 7-5-2018 17:14



Twee keer per maand, op woensdagavond in Haarlem, kun je deelnemen aan deze groep die
telkens weer nieuwe mensen brengt om te ontmoeten.

Eind maart bied ik in Haarlem een driedaagse training aan genaamd Lenteschool: “ontwikkel
je intuïtie en leer vertrouwen op je zesde zintuig!”
Die groep heeft max. 8 deelnemers en er is nog plaats.
In maart en april worden er door diverse organisaties spirituele beurzen neergezet. Lees de
meeste data onderin mijn nieuwsbrief.
Voor nu een harte-groet voor jou!
Nicole van Olderen en Dick Schoenmaker

Linkjes naar de websites:
www.nickysplace.nl

www.samenwerkennederland.nl
www.fantasyislandmassage.nl

 * Vijfhuizen, zondag 18 maart, LENTE Ritueel *

Vijfhuizen, zondag 18 maart, LENTE ritueel!
Dans, meditatie, zingen, wensen, loslaten, verbinden, kracht, energie, samenzijn.
We laten de Winter achter ons en richten ons op de komende Lente.
Wat wil jij tot bloei laten komen, waar heb je behoefte aan, wat wil je vorm gaan geven. Aan al
deze vragen kun je deze middag/avond energie geven, EN wat je aandacht geeft groeit EN als je
dat in een groep doet versterkt die energie zich veelvoudig!
Wij zijn te gast bij Villa Vijf33, Kromme Spieringweg 533, 2141 AK Vijfhuizen.
De deur is open vanaf 15:00 uur. Lekker even de tijd nemen om elkaar te ontmoeten, kopje thee
en koffie.
Aanvang programma 16:00 uur tot 20:00 uur.

Het LENTE ritueel bevat o.a.
Een geleide meditatie om aandacht te geven aan wat je tot bloei wilt laten komen.
We hebben een vuurplek buiten om de laatste restjes van de Winter in het vuur achter je te laten.
Een lezing over hoe je zelf kunt focussen op wat deze LENTE jou mag gaan brengen en op welke
wijze je deze wensen kunt (leren) manifesteren.
Een dansmoment om los te komen, elkaar te ontmoeten en kracht op te doen.
Een gezamenlijke maaltijd bereid door Cees Mooij.

Door Nicole van Olderen, medium, coach en lerares, tevens eigenaresse van Nicky’s Place en
organisator van de spirituele beurs.
De kosten zijn incl. maaltijd en alcoholvrije drankjes € 32,50
Van 16.00 – 20.00 uur. 65+ € 2,50 korting.
Reserveer je voor twee personen tegelijk dan ontvang je € 1,25 korting per persoon.
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
Cees Mooij is veganistisch / macrobiotisch kok.

Gmail - maandelijkse nieuwsbrief van Nicky's Place - maart 2018 https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=74de977a16&jsver=6qtRi...

2 van 16 7-5-2018 17:14



De maaltijd zal bestaan uit 2 verschillende soepen, vegetarische sushi, zuurdesem brood, een
salade en alcoholvrije drankjes.
Alles wordt bereid met biologische ingrediënten. Heb je speciale dieetwensen, laat het ons weten.
Elke beperking is een uitdaging voor Cees!

 * Nicole van Olderen, wie is dat dan? *

Boekhouder - Masseur en Medium. Maar ook moeder en organisator.

Nicole: ”Op de lagere school wist ik de antwoorden van sommen, maar als ik dan moest uitleggen
hoe ik aan het antwoord kwam kon ik dat niet verklaren. De uitkomst kwam gewoon in mijn hoofd,
maar ja, leg dat maar eens uit aan de meester! Het is heel moeilijk wanneer je er achter komt dat
niet iedereen hetzelfde hoort of ziet als jij. Als kind weet je niet beter, je denkt dat iedereen zo is.
Omdat je als kind geaccepteerd en normaal gevonden wilt worden, verdwenen deze zaken naar
de achtergrond.”
Nicole werd volwassen, trouwde en kreeg twee zoons. Na twaalf jaar liep het huwelijk stuk. Het
was een moeilijke periode waarin ze alleen voor de opvoeding van haar kinderen kwam te staan. 
Ze had een inwonende student en een inwonende oppas om toch te kunnen blijven werken.
Uiteindelijk kwam ze weer een andere partner tegen.
Lees verder over Nicole van Olderen

Deze vakantieperiode is er hard gewerkt om meer te vertellen over wie ik ben:
Mijn spirituele CV
Mijn levenspad
Wat heb ik te bieden

 * Een gratis geschenk voor jou! *

GRATIS voor een ieder die daar behoefte aan heeft!

Vele jaren al geef ik mensen in de praktijk adviezen over hoe zij zichzelf kunnen beschermen
tegen energielekkage.

Hoe zorg je goed voor jouw eigen energie?
bijvoorbeeld vóór een telefoongesprek met een vriendin die telkens dezelfde problemen blijft
vertellen en (eigenlijk) niet naar jou wil luisteren.
bijvoorbeeld vóór een ontmoeting met iemand die veel steun van jou wil krijgen.
bijvoorbeeld voordat je naar die verjaardag gaat met zeurende ooms en tantes.
bijvoorbeeld voordat je naar een bedrijfmeeting gaat en je jezelf niet zo zeker voelt.

De beschermtechnieken

Een document vol oefeningen én een steuntje in de rug om goed voor je eigen energie te zorgen.

* ~N ~I ~E ~U ~W ~S ~*
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Healing & Herstel: kom in je kracht en beschermtechniek oefenen.
In een persoonlijke sessie kijken wij waar en in welke situaties je jouw energie verliest. Je
ontvangt een healing en wij oefenen samen jouw beschermtechniek die je kunt opnemen op je
mobiele telefoon, zodat je altijd jouw favoriet bij je hebt!
Prijs: € 67,50 voor 45 minuten incl. eigen opname op jouw mobiele telefoon.

 * Nicole van Olderen, medium *

De praktijk is geopend in Haarlem en Oudkarspel

Nicole van Olderen, helderziend en heldervoelend medium.
Privé consulten in Oudkarspel op:
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.Reserveren: 06-41041509 of mail nickysplace@gmail.com

Kijk mijn filmpje op youtube klik hier

 * Nicole van Olderen, lerares *

Lenteschool, ont-wikkel je zesde zintuig op vrijdag 31 maart, zaterdag 7 en
zondag 8 april in Haarlem
We werken in een kleine groep (max 8 deelnemers)
We gaan aan de slag met jouw eigen kwaliteiten.
Kijk voor meer informatie op: de website. Er is nog plaats!
Reserveren: 06-41041509 of mail nickysplace@gmail.com
P.S. lenteschool kan het opstapje zijn om deel te kunnen nemen aan de Jaartraining!

Verdieping in je Mediumschap, jaartraining start maart 2018, op vrijdag in
Haarlem! Er is één plekje vrijgekomen!
Deze opleiding bestaat uit 9 maandelijkse lessen op vrijdag en is bedoeld voor mensen die meer
willen dan af en toe een dag les.
Heb je al eens eerder een workshop, Zomerschool of Winterschool of verdiepingsdag bij mij
gevolgd of bij iemand anders dan is deze nieuwe jaartraining een goede start voor je om je verder
te ontwikkelen in het Mediumschap.
Ik ben getraind op het wereldberoemde Arthur Findlay College in Stansted Engeland.
In Engeland is spiritualisme een erkend geloof of religie en zijn er verschillende opleidingen die
allemaal erkend zijn bij de SNU (Spiritualist National Union).
Heb je interesse stuur een mail en we kijken samen of dit bij je past!
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Reserveren: 06-41041509 of mail nickysplace@gmail.com

* ~N ~I ~E ~U ~W ~S ~*

Verdieping in je Mediumschap, jaartraining start september 2018 op
maandag in Haarlem!
Deze opleiding bestaat uit 9 maandelijkse lessen op vrijdag en is bedoeld voor mensen die meer
willen dan af en toe een dag les.
Heb je al eens eerder een workshop, Zomerschool of Winterschool of verdiepingsdag bij mij
gevolgd of bij iemand anders dan is deze nieuwe jaartraining een goede start voor je om je verder
te ontwikkelen in het Mediumschap.
Ik ben getraind op het wereldberoemde Arthur Findlay College in Stansted Engeland.
In Engeland is spiritualisme een erkend geloof of religie en zijn er verschillende opleidingen die
allemaal erkend zijn bij de SNU (Spiritualist National Union).
Heb je interesse stuur een mail en we kijken samen of dit bij je past!
Reserveren: 06-41041509 of mail nickysplace@gmail.com

* ~N ~I ~E ~U ~W ~S ~*

Verdieping in je Mediumschap, jaartraining start september 2018 op
maandag in Oudkarspel!
Deze opleiding bestaat uit 9 maandelijkse lessen op vrijdag en is bedoeld voor mensen die meer
willen dan af en toe een dag les.
Heb je al eens eerder een workshop, Zomerschool of Winterschool of verdiepingsdag bij mij
gevolgd of bij iemand anders dan is deze nieuwe jaartraining een goede start voor je om je verder
te ontwikkelen in het Mediumschap.
Ik ben getraind op het wereldberoemde Arthur Findlay College in Stansted Engeland.
In Engeland is spiritualisme een erkend geloof of religie en zijn er verschillende opleidingen die
allemaal erkend zijn bij de SNU (Spiritualist National Union).
Heb je interesse stuur een mail en we kijken samen of dit bij je past!
Reserveren: 06-41041509 of mail nickysplace@gmail.com

* ~N ~I ~E ~U ~W ~S ~*

Jaartraining Volg je Intuïtie - van HOOFD naar HART
Een jaartraining waarbij je leert te vertrouwen op je onderbuikgevoel, je intuïtie, je zesde zintuig, je
innerlijke raadgever, je innerlijke stem(metje).
Lessen in Levenskunst
Van Hoofd naar HART
Word weer eigenaar van je lichaam
Je voelt je soms onbegrepen, je twijfels aan je eigen reacties, je innerlijke stem heeft vaak gelijk,
maar jouw hoofd beredeneert dat weg!
Je weet soms diep van binnen dat die ander geen gelijk heeft!
Kom en maak die stap naar een beter contact met jouw eigen intuïtie!

De jaartraining start vanaf september 2018 en duurt tot en met juni 2019.
Wij komen maandelijks bijeen op woensdag of vrijdag.

Leren luisteren naar jezelf brengt vreugde en kracht en een innerlijke glimlach in je hele lijf
teweeg!
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 * Nicole van Olderen, masseur *

Nieuwe ontwikkelingen:
In 2017 zijn Nicole en Dick samen een nieuw bedrijf gestart:
Fantasy Island Massage.
Door vierhanden massage te beoefenen (bij mensen thuis) kunnen wij bij jou "het gevoel" van
kwaliteit in je leven terugbrengen.
Tevens organiseren wij tantra massage workshops voor stellen.

activiteiten van Nicole van Olderen
vanaf 1 maart

Haarlem, dinsdag 6 maart, Meditatie voor beginners en beoefenaars.
In een kleine groep (max. 8 deelnemers) geef ik les in het beoefenen van meditatietechnieken.
Het is belangrijk, om regelmatig “rust” in te bouwen in het dagelijkse leven. Terug naar jezelf en je
innerlijke kracht, even geen digitale impulsen.
Meditatie brengt ook inzichten in vragen die er in jouw leven spelen.
Praktische informatie: Toegang € 12,50 incl. thee en water. 
De les start om 19.15 – 20.45 uur. Deur open om 19.00 uur.
Locatie: de huiskamer van Nicole, Cornelissteeg 4, zijstraatje van de Grote Houtstraat bij nummer
135, 2011 EA Haarlem.
Reserveren en informatie Nicole van Olderen: 06-41041509 of mail: nickysplace@gmail.com
De volgende data zijn op 20 maart, 10 en 24 april, 1 en 15 en 29 mei, 5 en 19 juni.

Haarlem, woensdagavond 7 maart, Open Cirkel Mediumschap!
In een kleine groep oefenen we de verschillende aspecten van het mediumschap “Engelse stijl”
zoals: Reading, Healing, inspirational speaking, trance.
We werken volgens de regels van the Arthur Findlay College in Stansted.
Veilig & Actief & Leerzaam! 
We beginnen met een meditatie en sluiten de avond af met een healing.
Inspirator en Medium Nicole van Olderen heeft vele jaren trainingen gevolgd op “the Arthur
Findlay College” en wil graag haar kennis delen en doorgeven. 
Reserveer snel een plekje! Max 8 deelnemers!
Praktische informatie: Toegang € 15,-, incl. koffie en thee en water en lekkernijen. Deur open
19.00 uur, aanvang 19.30 – 21.30 uur.
Locatie: de huiskamer van Nicole, Cornelissteeg 4, zijstraatje van de Grote Houtstraat bij nummer
135, 2011 EA Haarlem.
Mijn winkeltje met de verkoop van nano mineraalzilverwater en medicinale hennep of cannabisolie
is dan open!
Parkeertip: er geldt vanaf 19.01 uur een avondtarief van € 2,88 voor de gehele avond in de
parkeergarages Houtplein, de Kamp en de Raaks.
Reserveren en informatie Nicole van Olderen: 06-41041509 of mail: nickysplace@gmail.com
De volgende avonden zijn op woensdag 11 en 25 april, 2 en 16 mei, 6 en 20 juni.

Vijfhuizen, zondag 18 maart, LENTE ritueel!
Dans, meditatie, zingen, wensen, loslaten, verbinden, kracht, energie, samenzijn.
We laten de Winter achter ons en richten ons op de komende Lente.
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Wat wil jij tot bloei laten komen, waar heb je behoefte aan, wat wil je vorm gaan geven. Aan al
deze vragen kun je deze middag/avond energie geven, EN wat je aandacht geeft groeit EN als je
dat in een groep doet versterkt die energie zich veelvoudig!
Wij zijn te gast bij Villa Vijf33, Kromme Spieringweg 533, 2141 AK Vijfhuizen.
De deur is open vanaf 15:00 uur. Lekker even de tijd nemen om elkaar te ontmoeten, kopje thee
en koffie.
Aanvang programma 16:00 uur tot 20:00 uur.

Het LENTE ritueel bevat o.a.
Een geleide meditatie om aandacht te geven aan wat je tot bloei wilt laten komen. We hebben een
vuurplek buiten om de laatste restjes van de Winter in het vuur achter je te laten.
Een lezing over hoe je zelf kunt focussen op wat deze LENTE jou mag gaan brengen en op welke
wijze je deze wensen kunt (leren) manifesteren.
Een dansmoment om los te komen, elkaar te ontmoeten en kracht op te doen.
Een gezamenlijke maaltijd bereid door Cees Mooij.

Door Nicole van Olderen, medium, coach en lerares, tevens eigenaresse van Nicky’s Place en
organisator van de spirituele beurs.
De kosten zijn incl. maaltijd en alcoholvrije drankjes € 32,50
Van 16.00 – 20.00 uur. 65+ € 2,50 korting.
Reserveer je voor twee personen tegelijk dan ontvang je € 1,25 korting per persoon.
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
Cees Mooij is veganistisch / macrobiotisch kok.
De maaltijd zal bestaan uit 2 verschillende soepen, vegetarische sushi, zuurdesem brood, een
salade en alcoholvrije drankjes.
Alles wordt bereid met biologische ingrediënten. Heb je speciale dieetwensen, laat het ons weten.
Elke beperking is een uitdaging voor Cees!

Haarlem, dinsdag 20 maart, Meditatie voor beginners en beoefenaars.
In een kleine groep (max. 8 deelnemers) geef ik les in het beoefenen van meditatietechnieken.
Het is belangrijk, om regelmatig “rust” in te bouwen in het dagelijkse leven. Terug naar jezelf en je
innerlijke kracht, even geen digitale impulsen.
Meditatie brengt ook inzichten in vragen die er in jouw leven spelen.
Praktische informatie: Toegang € 12,50 incl. thee en water. 
De les start om 19.15 – 20.45 uur. Deur open om 19.00 uur.
Locatie: de huiskamer van Nicole, Cornelissteeg 4, zijstraatje van de Grote Houtstraat bij nummer
135, 2011 EA Haarlem.
Reserveren en informatie Nicole van Olderen: 06-41041509 of mail: nickysplace@gmail.com
De volgende data zijn op 10 en 24 april, 1 en 15 en 29 mei, 5 en 19 juni.

Oudkarspel, vrijdagmiddag 23 maart, Open Cirkel Mediumschap!
In een kleine groep oefenen we de verschillende aspecten van het mediumschap “Engelse stijl”
zoals: Reading, Healing, inspirational speaking.
We werken volgens de regels van the Arthur Findlay College in Stansted.
Veilig & Actief & Leerzaam! We beginnen met een meditatie en sluiten de middag af met een
healing.
Inspirator en Medium Nicole van Olderen heeft vele jaren trainingen gevolgd op “the Arthur
Findlay College” en wil graag haar kennis delen en doorgeven.
Praktische informatie: Toegang € 15,-, incl. koffie en thee en water en lekkernijen. Open van
13.30 (inloop) aanvang programma 14.00 uur- 16.30 uur. 
Reserveren: 06-41041509 of mail: nickysplace@gmail.com
Ik neem ook mijn winkeltje mee met de verkoop van nano mineraalzilverwater en medicinale
hennep of cannabisolie.
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In de huiskamer van Dick Schoenmaker, Lisdodde 17, 1724 XT Oudkarspel.
De volgende middagen zijn op: vrijdag 6 april, 4 mei, 15 juni.

Oudkarspel, vrijdagmiddag 6 april, Open Cirkel Mediumschap!
In een kleine groep oefenen we de verschillende aspecten van het mediumschap “Engelse stijl”
zoals: Reading, Healing, inspirational speaking.
We werken volgens de regels van the Arthur Findlay College in Stansted.
Veilig & Actief & Leerzaam! We beginnen met een meditatie en sluiten de middag af met een
healing.
Inspirator en Medium Nicole van Olderen heeft vele jaren trainingen gevolgd op “the Arthur
Findlay College” en wil graag haar kennis delen en doorgeven.
Praktische informatie: Toegang € 15,-, incl. koffie en thee en water en lekkernijen. Open van
13.30 (inloop) aanvang programma 14.00 uur- 16.30 uur. 
Reserveren: 06-41041509 of mail: nickysplace@gmail.com
Ik neem ook mijn winkeltje mee met de verkoop van nano mineraalzilverwater en medicinale
hennep of cannabisolie.
In de huiskamer van Dick Schoenmaker, Lisdodde 17, 1724 XT Oudkarspel.
De volgende middagen zijn op: vrijdag 4 mei, 15 juni.

Haarlem, woensdag 18 april, in de Groene Godin:
Mediumschap 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 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
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

Oudkarspel, zondag 14 oktober, 10e Spirituele familiebeurs!
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!
Kijk voor de lijst met deelnemers op www.nickysplace.nl
De beurs wordt gehouden in het Behouden Huis, Dorpsstraat 850 Oudkarspel gemeente
Langedijk. Voor informatie en vragen bel Nicole van Olderen 06-41041509
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Cannabis olie, hennep olie, wiet olie

Per 1 februari 2018 nieuwe prijzen.
Per 1 februari worden er nieuwe prijzen gehanteerd voor de olie van Isika.
Wij maken nu gebruik van een duurdere kwaliteit alcohol om het extract uit de planten te
verkrijgen. 

Ook de samenstelling van de olie is veranderd, wij maken nog steeds gebruik van een
Nederlands fokproduct met nederwiet als basis, en goed om te weten, biologisch gekweekt. ’s
Winters lekker binnen en zomers buiten in de frisse lucht.
De olie is nu een mix van SSD en Indica.

Verzendkosten zijn verhoogd naar € 5,-
Flesje 5 ml = 100 druppels = € 33,-
Flesje 10 ml. = 200 druppels = € 53,50

Bestellen stuur een mail naar  nickysplace@gmail.com

Vele namen voor een natuurproduct, wat in de jaren 30 (door de overheid en farmachemie van de
USA) in de ban is gedaan om haar heilzame werking te verbergen voor de mensheid. 
Wil je meer weten over het gebruik van cannabisolie kijk dan op de website van
samenwerkennederland en tik cannabis of hennep in het zoekvenster en je vindt allerlei
informatie over dit natuurproduct.
Ik ben verkooppunt in Haarlem van biologische met liefde gekweekte en gemaakte cannabisolie
van Isika.
We hebben al vele goede resultaten terug gehoord van de dames en heren die de druppels
gebruiken. 

Warm aanbevolen

Ik zal vanaf nu minder “warm aanbevolen” items gaan plaatsen, wel verwijzingen geven naar o.a.
Bewust Haarlem: https://www.bewusthaarlem.nl/agenda
waar veel evenementen in Haarlem te vinden zijn. 

Koorddanser voor festivals en beurzen: https://kd.nl/
dan heb je netjes alles op een rijtje voor festivals en beurzen.

Regenboogslang, centrum in Haarlem:
http://www.regenboogslang.net/index.php/agendaa

Bergen –NH-, vrijdag 2 maart, Beleef de Volle Maan
Op de prachtige locatie van Berkeley, wordt je uitgenodigd om je te laten leiden door je intuïtie en
ervaar de oeroude energieën in jezelf in het mystieke licht van de Volle Maan. Deze avond is een
samenwerking tussen Bianca Huf en Martine Nijenhuis.
Je kunt je verbinden met de kwaliteiten van de maan d.m.v. natuurbeleving, innerlijke ervaringen,
een vuurcirkel en een geleide maanmeditatie waarbij je heerlijk op een matje ligt omlijst door
subtiele hart-muziek en helende klanken.
Opgeven mnijenhuis@tele2.nl of biancahuf@gmail.com
Inloop vanaf 19.45 uur, aanvang 20.00 – 21.30 uur. Kosten € 20,-
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Haarlem, vrijdag 2 maart, workshop omgaan met stress
Uitgeblust?  Opgebrand?
Ben jij op zoek naar ontspanning, wil je meer balans en wil je met minder stress door het leven
gaan? Wil je de verantwoordelijkheid voor je eigen gezondheid nemen?
Praktijk voor Natuurgeneeskunde, Caroline Ambaum, Leendert Meeszstraat 46 te Haarlem.
Investering in jezelf: € 233,-
Tijden: 10.30-17.00 (inloop vanaf 10 uur)
Inbegrepen: koffie thee en versnapering, lunch zelf meenemen
Meer info en opgave: praktijkambaum@xs4all.nl of 06-13628676
De workshop is  inclusief een doseerflesje Cosmic & Flower Energy

Rotterdam (de Doelen), zondagochtend 4 maart, Concert Opera Familia
Classic meets pop in een wervelende show met prachtige jurken en arrangementen...komt dat
zien!
Martine en haar zus Heleen Nijenhuis (piano) treden op met Opera Famila,
bekend van hun vele optredens onder andere op tv.
Entree: 14 euro. Aanvang : 11.00 uur. Reserveren:
https://www.dedoelen.nl/agenda/13732/Zondagochtendconcert/Opera_
Familia/?type=show. Adres: Concertzaal de Doelen Rotterdam

Haarlem, zondag 4 maart, klankmeditatie
Van 10.00 – 11.00 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!

Bloemendaal, zondag 4 maart, verhaallezing door Carmen de Haan.
St. Raphaëlkerkje, Popellaan 1, 2061 GS Bloemendaal.
Aanvang 14.00 – 16.00 uur. Kosten  € 9,- incl. koffie, thee, fris + schrijfgerei.
Reserveren niet nodig je bent van harte welkom.

Zwaanshoek, lezingen waar je bij wilt zijn!
Georganiseerd door Want To Know
Zondag 4 maart,  Frank Silvis.
Zondag 15 april, Ed Vos en Jaap Rameijer.
Zondag 27 mei, Martijn van Staveren.
Zondag 10 juni, Bert Janssen
Locatie: Quinta Essentia, Spieringweg 913, 2136 LK Zwaanshoek (NH)
Alle lezingen beginnen om 14.00 – 17.00 uur.
Reserveer alle vier de lezingen en ontvang 20% korting.
Ook los te volgen dan kost een lezing € 20,- 
De informatie over elke lezing vind je op DEZE LINK.
Een hartelijke groet, Guido Jonkers
(publishing editor WantToKnow.nl/be)

Bergen NH, zondag 4 maart, inter-actieve healing workshop
Wat zijn ‘jouw’ beperkende gewoontepatronen die zich voordoen als praktische uitdagingen in het
dagelijkse leven.
Locatie: Lucebertschool, Zakedijkje 38a, 1862HB Bergen NH
Tijdstip: Inloop om 10 uur met koffie/thee. Aanvang 10.30 uur tot 17 uur
Vergoeding: € 50
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De lunch mag je zelf verzorgen of kun je ter plekke verkrijgen.
Via de website of stuur svp een email naar: ilona@dehartcirkel.nl

Bennebroek, dinsdag 6 maart, Open avond groei en bewustwording
We nemen een thema en samen kunnen we hierover filosoferen, maar je kunt ook je eigen
wijsheid aanreiken of met de groep je ervaringen delen met als doel je bewustwording te
verhogen. Heb je al inspiratie? Doe mee!
Wij willen graag onze en jouw wijsheden delen!
De avond wordt begeleid door Gitta Harding, zij heeft jarenlange ervaring als medium – counselor
– coach bewustwording.
Zaal open 19.00 uur, aanvang 19.30 – 21.30 uur. Kosten € 10,-
Locatie: Het Jagershuis, Binnenweg 69, 2121 GW Bennebroek.
Reserveren niet nodig, je bent van harte welkom!

Oud-Beijerland, donderdag 8 maart, “Graancirkels, Miraculeus, Magisch of Meditatief” Met
Roeland Beljon
De avond begint met de magie van graancirkels, in de vorm van een film op muziek, waarin de
mooiste graancirkels langskomen van de jaren 1997 t/m 2016. Na de pauze laat Roeland aan de
hand van verschillende anekdotes zien hoe het fenomeen en het onderzoek daarnaar zich heeft
ontwikkeld. Ook zal hij laten zien hoe je interactie met het fenomeen kunt hebben en hoe je veel
plezier aan graancirkels kunt beleven. Tenslotte zal hij zijn conclusies presenteren na 24 jaar
graancirkelen en de vraag beantwoorden of graancirkels nu miraculeus zijn, magisch of juist
meditatief.
Roeland Beljon is voorzitter  van de Graancirkelwerkgroep Nederlanden
Van 19.30 – 23.00 uur. Kosten € 17,50 in de vvk.
Kerkje van Vrijzinnigen Nederland, Beneden Molendijk 35, 3262 AA Oud-Beijerland
Aanmelden voor deze lezing kan via de website www.skyhighcreations.nl of door een mail te
sturen naar info@skyhighcreations.nl

Hoofddorp, vrijdag 9 maart, Stilte en Kracht in de Storm
Cecilia Götherstrom presenteert deze inspirerende avondworkshop:
Soms voelt het als of je in een storm bent terecht gekomen, of in een wasprogramma dat vast lijkt
te zitten op centrifugeren.
Yoga geeft je de gereedschappen om de stilte én de kracht te vinden in de storm, om van
centrifugeren door naar wasverzachter te gaan.
In deze workshop gaan wij focusen op om juist de stilte en de kracht in de storm te vinden. Fysiek,
energiek en mentaal.
En het maakt niet uit of dit je eerste kennismaking is met yoga, of je 23415e keer – je bent van
harte welkom!
Deur open: 19.00 uur, de workshop begint om 19:30 en duurt tot 22:00 uur
Ben je geen lid dan mag je meedoen voor € 22,50 per persoon.
Vragen: studiostark@icloud.com / 06 – 46 15 70 19
Aanmelden: https://www.yogacentrumhoofddorp.nl/activiteiten/stilte-en-kracht-in-de-
storm/

Bergen N.H. zaterdagmiddag 10 maart 2018 komt mevrouw Danielle Nijhuis,
medium uit Enschede en bekend van ASTRO TV, spreken, respectievelijk een sessie brengen,
over mediamiek werk en healing.
Danielle komt voor een tweede keer hiervoor naar de handboekbinderij in Bergen N.H.
De bijeenkomst vindt plaats in de Bergense handboekbinderij aan de Filarskiweg 31 te Bergen
N.H.  Uitgebreide informatie wordt toegestuurd na aanschrijven via tonyvan@xs4all.nl waar
men zich ook kan aanmelden voor deze besloten spirituele zaterdagmiddag.
Aanvang 14:30 uur. Binnenkomst 14 uur. Iedere belangstellende is hartelijk welkom.
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Haarlem, zaterdag 10 maart, Inspiratie ochtend.
Thema: Overvloed.
Van 9.30 uur tot 12.00 uur.
Voor informatie of aanmelden: www.Loopjevast.nl
mail: helena@loopjevast.nl
telefoon: 023 5324288, Kloppersingel 131, 2021 CV Haarlem.

Heemstede, zondag 11 maart, Bostocht De Hartekamp en het
Bennebroekerbos
Restaurant op De Hartekamp, Herenweg 5, 2105 MB Heemstede
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

Naarden, zondag 11 maart, lezing door Ronald Jan Heijn.
De lezing wordt georganiseerd door de Werkgroep De Nieuwe Mens.
zondagochtend om 10:30 uur, in de Besant Hall op het prachtige terrein van de Internationale
Theosofische Vereniging in Naarden.
Voor meer informatie: www.hbhetboek.nl en www.helloaquarius.org.
Informatie van Werkgroep De Nieuwe Mens:
Onze lezingen worden gehouden in de Besant Hall, adres: Meentweg 9, 1411 GR Naarden.
Vóór de lezing en in de pauze zijn boeken en wenskaarten te koop, evenals thee, koffie en taart.
De lezing begint om 10.30 uur en eindigt rond 13.00 uur, van 11.30-12.00 uur is er een pauze.
Deur is open vanaf 09.30 uur. Kosten: €12,00.
Aanmelden:
secretariaat@werkgroepdenieuwemens.nl, eventueel voor informatie: 06-58 86 41 92.

Breda, zaterdag 17 maart, “Hemel onder Vuur, De realiteit van Chemtrails” met Fred
Teunissen
Journalist Fred Teunissen verdiepte zich twee jaar lang in het mysterie van de chemtrails en legde
zijn bevindingen vast in het boek ‘Hemel onder Vuur’.
Wat kunnen we doen om gezond te blijven?
De monden zullen soms openvallen bij het horen (en zien) van zijn presentatie.
Van 14.30 tot 18.00 uur. Kosten € 17,50 in vvk.
Kapel van de Sacramentskerk, Zandberglaan 58, 4818 GL Breda
Aanmelden voor deze lezing kan via de website www.skyhighcreations.nl of door een mail te
sturen naar info@skyhighcreations.nl

Oud Turnhout – B- vrijdag 16 maart, Drury Cook Lakota zangavond met prayer songs.
Drury Cook komt weer naar België om een zangavond te doen. Drury is een volbloed Lakota, een
van de weinigen die deze taal nog vloeiend spreekt.
Drury is een eenvoudig, geduldig en integer man.
Hij is een man van “”walks his talk””. Drury is altijd bereid om vragen te beantwoorden en zijn
wijsheid te delen met ons.
• Vrijdag 16 maart 19:00 tot 22:30 uur. Je kunt overnachten.
Karin Dahler & Ron Vink
Mobiel: 06-16346022 of mail: info@drumcircle.nl
Adres; Reesdijkstraat 15 Oud Turnhout België
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Oud Turnhout – B- zaterdag 17 en zondag 18 maart, Drury Cook zweethut
Drury Cook komt weer naar België om zweethutten te doen. Drury is een volbloed Lakota, een
van de weinigen die deze taal nog vloeiend spreekt.
Drury is een eenvoudig, geduldig en integer man.
Hij is een man van “”walks his talk””. Drury is altijd bereid om vragen te beantwoorden en zijn
wijsheid te delen met ons.
Beide dagen van 11:00 uur tot 20:00 uur
Karin Dahler &  Ron Vink
Mobiel: 06-16346022 en mail: info@drumcircle.nl
Adres; Reesdijkstraat 15 Oud Turnhout België

Judith K. Moore komt weer naar Europa.
o.a. via Guido Jonkers op zaterdag 24 maart
Initiation & Activation
Lifting the Veil; Breath and Sacred Sound Light Body Activation
Saturday. March 24- 11:00 to 4:00 PM  
Location: to be announced
mail: guidojonkers@xs4all.nl

Noord-Scharwoude, start donderdag 15 maart, cursus spirituele zelfreflectie
Uit ervaring zo door de jaren heen leer ik dat de mens steeds verder van zichzelf verwijderd raakt
en hoe moeilijk men het heeft met het erkennen van zichzelf.
In een stappenplan bied ik a.h.w. een reis door jouw eigen blauwdruk heen.
Het is raadzaam om alle lessen te volgen.
7 Lessen, 2 x per maand, tijdstip: 13:30 tijdsduur: 2 tot 3 uur. Kosten € 25,- per les.
Locatie: Grasakker 15, Noord-Scharwoude
Opgave en info: Anneke Biersteker, tel: 0226-318070 of mobiel: 06-5172174
Meer informatie op www.arkra.nl

Fransum, vrijdag 16 maart, Buitenslapen
Op deze site willen we het buiten slapen promoten, ondersteunen en verder brengen.
Met behulp van tips, adressen en een buitenslaapgids is er een hoop te beleven!
De bijeenkomsten zijn niet bedoeld als uitbundig samenzijn. De intentie is samen de stilte beleven
en in de natuur zijn.
Kijk even op de site! Meebeleven dit avontuur? Laat maar weten op
info@buitengewoonslapen.nu Bijdrage is 25 euro, incl. veldbed, bivakzak en ontbijt.

Haarlem, vrijdag 16 maart, workshop omgaan met stress
Uitgeblust?  Opgebrand?
Ben jij op zoek naar ontspanning, wil je meer balans en wil je met minder stress door het leven
gaan? Wil je de verantwoordelijkheid voor je eigen gezondheid nemen?
Praktijk voor Natuurgeneeskunde, Caroline Ambaum, Leendert Meeszstraat 46 te Haarlem.
Investering in jezelf: € 233,-
Tijden: 10.30-17.00 (inloop vanaf 10 uur)
Inbegrepen: koffie thee en versnapering, lunch zelf meenemen
Meer info en opgave: praktijkambaum@xs4all.nl of 06-13628676
De workshop is  inclusief een doseerflesje Cosmic & Flower Energy

Haarlem, maandag 19 maart, Energetische Adem/meditatie avond.
Van 19.30 uur tot 21.00 uur.
Connectie met je Ziel geeft helderheid, liefde en compassie.
Voel je welkom en geliefd bij jouw bron.
Voor informatie of aanmelden: www.Loopjevast.nl
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mail: helena@loopjevast.nl
telefoon: 023 5324288, Kloppersingel 131, 2021 CV Haarlem.

Amsterdam, maandagavond 19 maart, Snatam Kaur
In het Auditorium van de Rai Amsterdam kun je mee genieten van een geheel nieuw concert door
Snatam Kaur en haar band.
Er zijn nog kaarten beschikbaar: KLIK HIER
De zeer ontspannende muziek van Snatam hoor je in steeds meer praktijken, centra, tijdens Yoga
oefeningen.

Bergen N.H., zaterdagmiddag 24 maart, Pamela Kribbe Van EGO naar HART
In deze gechannelde lezing geeft Pamela een boodschap van Jeshua, waarin hij spreekt over
deze overgangsfase en wat die betekent voor ons persoonlijk leven.
‘De Nieuwe Beuk’ (achter de Petrus Paulus Kerk), Dorpsstraat 20, 1861 KW Bergen N.H.
Tijdstip: 14 uur tot 17 uur (zaal open om 13.30 uur)
Vergoeding: 15 euro (vermeld duidelijk jouw naam bij de betaling)
Aanmelden: Via de website of stuur svp een email naar: ilona@dehartcirkel.nl

Delft, zondag 25 maart,  openbare viering Mediumschap
Iedere laatste zondag van de maand is er een bijeenkomst van 11.00 – 12.30 uur
Er wordt openbaar gesproken, contacten van uw overleden dierbaren doorgegeven en er wordt
healing gegeven.
Deze ochtend is vrij toegankelijk, er vindt tijdens de viering een collecte plaats.
Beukenlaan 2a 2612 VC Delft
http://medium-john-johnson.com/ of www.hetboomhuisdelft.nl

Obdam, maandag 26 maart, Spirit Artist & Medium Elisabeth Bieze-Verbeek en Medium
Mirjam Leféber.
Aanvang: 20.00 uur, de kerk is open om 19.30 uur. Entree € 10,00
Op deze avond gaan Elisabeth en Mirjam samenwerken voor jou en jullie dierbaren. Elisabeth is
een Art Medium en maakt contact met een overleden dierbaren en wordt door de spirits begeleid
in het tekenen van hun portretten. Mirjam zal contact maken met de energie van de overledene
waar Elisabeth mee verbonden is en geeft informatie die bij deze persoon hoort. Reserveren voor
deze avond via www.mirjamlefeber.nl op de pagina demonstraties kun je het
aanmeldingsformulier invullen. Een mail sturen naar info@mirjamlefeber.nl mag ook!

Bergen –NH-, vrijdag 30 maart, Beleef de Volle Maan
Op de prachtige locatie van Berkeley, wordt je uitgenodigd om je te laten leiden door je intuïtie en
ervaar de oeroude energieën in jezelf in het mystieke licht van de Volle Maan. Deze avond is een
samenwerking tussen Bianca Huf en Martine Nijenhuis.
Je kunt je verbinden met de kwaliteiten van de maan d.m.v. natuurbeleving, innerlijke ervaringen,
een vuurcirkel en een geleide maanmeditatie waarbij je heerlijk op een matje ligt omlijst door
subtiele hart-muziek en helende klanken.
Opgeven mnijenhuis@tele2.nl of biancahuf@gmail.com
Inloop vanaf 19.45 uur, aanvang 20.00 – 21.30 uur. Kosten € 20,-

Haarlem, vrijdag 30 maart, 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!
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Eisssingeheem, Paasweekend vanaf 31 maart, Stilte retraite
Geef jezelf een paar dagen vrij van alles, niets te doen….
Op jezelf en toch samen. Volledig verzorgd, eigen kamer, sauna. Bijdrage € 175,- Aanvang
zaterdag 10.00 tm. Maandag 16.00 uur.
Opgave via info@buitengewoonleven.nu
Eissingeheem Onnemaweg 49 9997 NE Zandeweer
http://www.buitengewoonleven.nu/

Bennebroek, dinsdag 3 april, Open avond groei en bewustwording
We nemen een thema en samen kunnen we hierover filosoferen, maar je kunt ook je eigen
wijsheid aanreiken of met de groep je ervaringen delen met als doel je bewustwording te
verhogen. Heb je al inspiratie? Doe mee!
Wij willen graag onze en jouw wijsheden delen!
De avond wordt begeleid door Gitta Harding, zij heeft jarenlange ervaring als medium – counselor
– coach bewustwording.
Zaal open 19.00 uur, aanvang 19.30 – 21.30 uur. Kosten € 10,-
Locatie: Het Jagershuis, Binnenweg 69, 2121 GW Bennebroek.
Reserveren niet nodig, je bent van harte welkom!

Beurzen door anderen georganiseerd

IJmuiden, zondag 18 maart 2018, 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/

Alphen aan den Rijn, zondag 18 maart, spirituele beurs
Openingstijden: 11.00 - 17.00 uur
Locatie: Centrum van Alphen in Alphen aan den Rijn
Adres: Prinses Marijkestraat 20 te Alphen aan den Rijn
Entree: € 4,--

Amsterdam, zondag 18 maart, spirituele gezondheidsbeurs
Grand Café Frankendael, Middenweg 116, 1097 BT Amsterdam
Open 10.30 – 17.00 uur. , toegang € 7,- , consulten max. € 15,-
Gratis lezingen en workshops. https://www.pcpbeurs.nl

Hoofddorp, zondag 18 maart, spiritueel Haarlemmermeer
Onmoetingscentrum de Amazone, M.Wibautstraat 22, Hoofddorp
Ijacobs@quicknet.nl of www.ingridjacobs.nl

Assen, zaterdag 7 april, spirituele gezondheidsbeurs
Party Centrum De Schulp, Buizerdstraat 10, 9404 BB Assen
Open 10.30 – 17.00 uur. , toegang € 7,- , consulten max. € 15,-
Gratis lezingen en workshops. https://www.pcpbeurs.nl

Haarlem, zondag 8 april, spirituele beurs Groene Hart
Open van 11.00 – 17.00 uur, toegang € 5,-
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Trefpunt ‘t Trionk, Van Oosten de Bruynstraat 60, Haarlem
Meer informatie op: Groene Hart spirituele beurzen 

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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