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maandelijkse nieuwsbrief van Nicky's Place - juli/augustus 2018
3 berichten

Nicky's Place Haarlem <nickysplace@gmail.com> 5 juli 2018 om 10:00
Aan: nickysplace@gmail.com

  Nieuwsbrief van Nicole van Olderen

Voor de maand juli en een stukje augustus en de
toekomst verder daarna....

Donderdag 5 juli 2018
Lieve mensen, lezers, vrienden, geïnteresseerden,
Hier is de maandelijkse nieuwsbrief weer op je digitale
deurmat.
Lees ook de privacy verklaring onderaan de
nieuwsmail waarbij ik verklaar geen privégegevens van
jou te verspreiden. Ik gebruik jouw mailadres alleen om
je een nieuwsmail te versturen met informatie van mijn
bedrijven.
Er is weer veel gebeurd de afgelopen maand, om zo
maar wat activiteiten op te noemen...

het ZOMER Ritueel in Vijfhuizen, een fantastische
middag samen met elkaar wensen, dansen, zingen,
meditatie en het vuur!
Een prachtig vuur bij middaglicht, onze vuurman Dick
maakt er telkens weer een krachtig ritueel van om
alles wat wij achter ons willen laten, (en met zorg
verwoord hebben) in het vuur te laten vallen.
Fijn om samen een seizoen af te sluiten en vooruit te
kijken naar wat komen gaat!

Vaderdag:
Zondag 17 juni zijn wij naar Dode Vaderdag in Alkmaar
gegaan, een artikel in de krant vertelt over een nieuw initiatief,
we treffen een prachtig altaar, een expositie en een supergroot
schoolbord om jouw herinnering aan jouw overleden vader te
beschrijven of te tekenen.

Een prachtig eerbetoon aan onze vaders van waaruit we
geboren zijn en ons pad bewandelen op aarde.
Ik heb de zonnebloem getekend, mijn vader heette Joop!
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Een dagje Amsterdam:
Een van mijn tradities is om een paar keer per jaar naar de

De allereerste jaartraining van groep 1 is afgerond en de groep vraagt om een vervolgjaar, dus we
gaan verder met verdieping en ont-wikkeling!
Als een trotse vrouw schrijf ik dit nu, blij om verder aan het werk te gaan met het schrijven van
lezingen en lesmateriaal en om de groei van deze groep te zien voortzetten.

Er is nog een aantal leuke en interessante activiteiten te vinden in Nederland dus de nieuwsbrief is
gevuld, de volgende nieuwsbrief komt half augustus weer op je digitale deurmat. Voor nu wensen
wij jullie een stralende Zomer toe met mooie ontmoetingen en rust op zijn tijd, verdieping en
bezinning, en vooruitkijkend naar wat komen mag.
Geniet van de dagen! Een stralende zomertijd toegewenst!
Lieve groet van Nicole en Dick.

P.S. vanaf vrijdag 17 augustus start ik weer met consulten!

W A R M    A A N B E V O L E N

Festival voor vrouwen en meisjes: De magische wereld van Lorelei
Laat je meevoeren naar een plek ‘buiten tijd en ruimte’, naar de magische wereld van Lorelei, waar
vrouwen samen het vrouwzijn in alle facetten vieren, eren, delen, Zijn, uitdragen. Lorelei is een plek
waar je niet hoeft te vergelijken, waar je ‘gewoon’ de vrouw mag zijn die je bent, in grootsheid en
kleinheid, stralend of teneergeslagen, uitbundig of ingetogen. Waar je je kunt laten inspireren door
andere vrouwen, in werkelijke verbinding en zusterschap.
Zomer Lorelei I van 21 t/m 23 augustus, en Zomer Lorelei II van 24 t/m 26 augustus
Link naar de website: https://www.loreleifestival.nl/voor-deelnemers/

ZOMER IN DORDOGNE
“Wil je graag even weg van thuis en verwend worden door ons met een heerlijk diner en koninklijk
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ontbijt, dan kun je bij ons een kamer huren."
We hebben slechts twee kamers te huur met twee goede eenpersoons bedden per kamer.
Gedeelde badkamer.
Kosten: 70,= Euro per nacht per persoon, inclusief aankomstdiner en ontbijt.
Tijdig reserveren want de streek is zeer geliefd.
Telefoon: 00.33.5.53.04.68.98 of email: het.ihc@gmail.com

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

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

Noordpolderzijl, zaterdag 7 juli, Weer Dineren op de Dijk
Voor het tiende jaar achtereen kun je aan lange tafels plaats nemen boven op de zeedijk in
Noordpolderzijl
Uitzicht over de kwelder en de zeewind in het gezicht.
De kans om te genieten van het viergangenbuffet in de buitenlucht!
Initiator en organisator Ingrid Koetzier van Stichting Buitengewoonleven.NU ;
“Dit is een jaarlijkse unieke gelegenheid waar veel mensen blij van worden, je hoort van velen dat

Gmail - maandelijkse nieuwsbrief van Nicky's Place - juli/augustus 2018 https://mail.google.com/mail/u/0?ik=74de977a16&view=pt&search=a...

3 van 8 31-8-2018 8:52



ze erg van deze plek houden, van de weidsheid, de enorme imponerende ruimte en dat het
bijzonder is om dan hier samen te kunnen eten.”
En er is meer te doen rondom de maaltijd.
In de middag vanaf 16.00 uur zijn er workshops.
Het diner begint om 18.30 uur en zal geserveerd en omlijst worden op de opmerkelijke wijze van
theatergroep Auth&Tiek.nu
Tussen het diner door is er muziek van 2Loud en theater van Beeldend Theatergroep Auth&Tiek.
De planning is samen de zon te zien ondergaan!
Buffet is € 21,50. Losse workshops € 3,50. Dagkaart incl. workshops € 27,-
Zijlweg 4, 9988 TD Usquert
Ingrid Koetzier 06 255 355 38 www.Buitengewoonleven.NU

Scheveningen, zaterdag 7 juli, NATARAJ BEACH PARTY
We zijn weer terug bij Colorado Charlie, Nederlands mooiste nieuwe strandtent! 
15:30 - 00:00 Partytime!
18:00 - 20:00 Vegetarisch Buffet
Entree party 12 euro | Toeslag Cacao ceremony 7 euro | kinderen t/m 12 gratis
Diner 15 euro Tickets

Egmond Binnen, zaterdag 7 juli, Manuela van der Knaap
Tijdens deze middag gaan we ook helder maken en in meditatie ervaren wat het
eenheidsbewustzijn is. Manuela zorgt voor de aanwezigheid van een actief multi-dimensionaal
kristalnetwerk, waardoor het Eenheidsbewustzijn en ieders Wezensessentie (Godsvonk) met meer
eenvoud kan worden overgebracht en ervaren.
Locatie: Dorpshuis De Schulp, Visweg 45, 1935 EB Egmond-Binnen
Heerlijke lichte zaal en volop gratis parkeerplekken!
Tijdstip: 14 uur tot 17 uur (zaal open om 13.30 uur)
Vergoeding:  15 euro. Tickets: https://dehartcirkel.nl/aanmelden

Vijfhuizen, zondag 8 juli, 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.
10.30 – 17.00 uur
Kosten: 20 euro voor het gebruik van de ruimte en consumpties, plus een bijdrage voor de inhoud
van de workshop op basis van je eigen waardebepaling achteraf en naar je draagkracht. Zelf een
lunchpakketje meenemen.
Meer informatie www.constellations-at-work.nl.
Aanmelden mia@constellations-at-work.nlof 06 - 3401 7341 

Limmen, zondag 8 juli, Workshop 'ontdekken van nieuwe energie/emotie kaartenset'.
Marjolein Huizink heeft een prachtige kaartenset ontwikkeld d.m.v. intuïtief tekenen. Het is voor haar
een uitlaatklep voor alles wat zij voelt, waarneemt en om emoties/energieën te verwerken. Het geeft
haar helderheid en (uiteindelijk) rust, het geeft de emoties/energieën een plekje, waardoor ze weer
een volgende stap kan nemen.
De kosten voor de workshop zijn €25,-. Deze kan je op de dag zelf contant aan Marjolein betalen.
Dit is inclusief koffie, thee en iets lekkers. Bij mooi weer kan het zijn dat we naar buiten gaan.
Opgave via de mail: rebecca@degroenelinde.nl
Schipperslaan 13, 1906 BG Limmen
T: 072-5318860, website: www.degroenelinde.nl
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Anneke Wittermans, Dansen aan Zee
Zomer aan zee in 2018
Strandweken aan zee
wo 11 en do 12 juli Katwijk 2-daagse 06.00-15.00
vr 13 juli t/m ma 16 juli Domburg 4-daagse 06.00-15.00
wo 8 aug t/m za 11 aug Katwijk 4-daagse 06.00-15.00

Amsterdam, donderdag 12 juli, Lezing & Demonstratie
De zin en onzin over spiritualiteit. Er is meer tussen hemel en aarde. 
Gebaseerd op mijn eigen – bijna 25 jarige – ervaring. Ik vertel over keuze vrijheid, het beleven van
je eigen waarheid en doen wat goed voor jou voelt op spiritueel gebied. Volgens mij is de weg naar
Intuïtieve ontplooiing heel simpel, ik ga er vanuit - en op basis van mijn jarenlange ervaring - is dat
iedereen het kan. Iedereen heeft talent, je moet je talent wel oefenen om het te ontwikkelen. Tijdens
deze lezing deel ik niet alleen mijn visie, maar geef ik ook een korte demonstratie met mensen in de
zaal. 
Toegang is gratis, van 19.30 – 21.00 uur.
De Roos , door Belinda Keijzers,

Noord Scharwoude,donderdag 12 juli, themaworkshop door Anneke Biersteker
Karma oftewel Levensles - aan de hand van numerologie en tarotkaart   
Aanvang 20:00 u inloop 19:30 u en zal zeker 2 uur duren.. Kosten € 35,- per persoon.
Heb je interesse of vragen bel me gerust even op of meld je via www.arkra.nl aan.
(0226) 31 80 70 of mobiel: (06) 51 72 17 14 of mail: annekearkra@hotmail.nl
Lijkt het je leuk om een workshop bij jou huis te geven dan is dat natuurlijk ook mogelijk!
Dan is het ook mogelijk om aan een zaterdagochtend te denken.
Bij mij thuis zijn avonden en weekenden zeer beperkt mogelijk, mocht iemand een geschikte ruimte
over hebben of weten dan houd ik me graag aanbevolen.
Grasakker 15, 1723 BP Noord Scharwoude

Zandvoort, zaterdag 14 juli, Disco & Dance Classics Strandfeest Letz Party
19.30 - 23:50u  @ De Haven van Zandvoort - Zandvoort - dj Henri
Letz party website

Haarlem, donderdag 19 juli, The Goddess Project vertoning Haarlem
Georganiseerd door KC Creative Consultancy en FLOW PLAZA, centrum voor groei en
ontwikkeling
Twee vrouwen, reden in een oude schoolbus door de Verenigde staten en hadden met meer dan
100 vrouwen met alle denkbare leefwijzen gesprekken over het leven vanuit een verlangen naar
verbinding en inspiratie.
De film die daaruit is ontstaan, The Goddess Project, spreid zich uit als een olievlek en wordt op
steeds meer plekken vertoond.
Laten we cirkels vormen met elkaar, van mannen én vrouwen om elkaar te inspireren het leven te
leiden wie we bedoelt zijn.

Haarlem, zondag 22 juli, 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!

Santpoort, opleiding tot Stroomtaalcoach, woensdag 25 tm 25 juli.
die op een spontane en ongedwongen manier mensen aanzet tot bewustwording! Uiteraard door
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het zelf te demonstreren, maar ook door het anderen te leren! De zomerdriedaagse is een
intensieve en vooral leuke training, waarbij je met praktijkgerichte oefeningen helpt de kwaliteit van
het leven te verbeteren! Lees verder…..

Alkmaar, woensdag 25 juli, Janosh Dag buiten de Tijd.
In theater de Vest in Alkmaar ben je welkom vanaf 19.30 uur. 
Aanvang 20.00 – 22.30 uur, kosten € 25,07
Tickets: http://www.byjanosh.com/nl/dagbuitendetijd.html

Haarlem, zaterdag 28 juli, Disco & Dance Classics Letz Party
20.00 - 0:30u @ Wachtkamer 2e Klas - NS Station Haarlem
Letz party website

Esbeek – Tilburg, 26 tm 29 juli, Zweethutten
Een enkele zweethut is al een intensieve ervaring. Vier zweethutten in vier dagen is een
diepgaande, intensieve en potentieel een levensveranderende belevenis.
Voor meer info zie www.bearcreek.nl.

Zandvoort, zaterdag 4 augustus, Disco & Dance Classics Strandfeest Letz Party
19.30u - 23:50 @ De Haven van Zandvoort - Zandvoort - dj Walter
Letz party website

Heemstede, zondag 12 augustus van 11.00 tot 14.00 uur, Bostocht Groenendaalse Bos  
Speeltuin Groenendaal, Groenendaal 5,2104 WP 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

Zeewolde, 31 augustus tm 2 september, Healing Garden Festival
Wij hebben er zo ongelofelijk veel zin in: kamperen in de natuur, yoga met je blote voeten in het
gras, fijne muziek, inspirerende workshops en lezingen, verantwoorde foodtrucks, dj’s, kampvuur,
sauna en hottub op het strand, nachtelijke zwempartijtjes en vooral heel veel tijd voor elkaar.
Wist je dat je met een geldig entreebewijs gratis toegang hebt tot alle workshops en
lezingen? Tenzij expliciet anders vermeldt op de website?
Je bestelt ze hier.
Nicole en Dick logeren in een Festipi op ditfestival als bezoekers!
Wie weet treffen we je daar!

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

Uitschrijven / Gegevens wijzigen
Powered door YMLP
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Nicole van Olderen <nickysplace@gmail.com> 7 augustus 2018 om 11:59
Aan: Michiel Hamers <michielhamers@outlook.com>

Hallo Michiel,

Zojuist ben ik terug van vakantie en stuur je alvast de reeds verzonden nieuwsbrief toe, ik zal je
meteen aan de mailinglijst toevoegen.

Met vriendelijke groet, Nicole van Olderen

Nicky's Place Haarlem, www.nickysplace.nl
M: 06- 41 041 509
SamenwerkenNederland: www.samenwerkennederland.nl

FantasyIslandMassage: www.fantasyislandmassage.nl

---------- Doorgestuurd bericht ----------
Van: Nicky's Place Haarlem <nickysplace@gmail.com>
Datum: 5 juli 2018 om 10:00
Onderwerp: maandelijkse nieuwsbrief van Nicky's Place - juli/augustus 2018
Aan: nickysplace@gmail.com
[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

Michiel Hamers <michielhamers@outlook.com> 7 augustus 2018 om 15:24
Aan: Nicole van Olderen <nickysplace@gmail.com>

Hoi Nicole,

Welkom terug van vakantie!

Bedankt voor je mail.

Heb je een leuke vakantie gehad?

Je bent zo te zien echt heel actief met ontspannende dingen.

Als ik heel eerlijk ben … was het fantasy island massage wel echt iets wat mijn aandacht direct trok.

Komt dat ook wel eens in de nieuwsbrief terug?

Verzorg je vaak massages? Ik zag opties daarbij staan (zoals 4 handen massage) dat klinkt erg goed….

Waar ben je eigenlijk op vakantie geweest?
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Groetjes Michiel

Sent from Mail for Windows 10

From: Nicole van Olderen <nickysplace@gmail.com>
Sent: Tuesday, August 7, 2018 11:59:47 AM
To: Michiel Hamers
Subject: Fwd: maandelijkse nieuwsbrief van Nicky's Place - juli/augustus 2018

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]
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