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Nicole van Olderen <nickysplace@gmail.com>

maandelijkse nieuwsbrief van Nicky's Place - juni 2018
1 bericht
Nicky's Place <mail@nickysplace.nl>
Aan: nickysplace@gmail.com

4 juni 2018 om 23:07

* Zomer Ritueel op zondag 24 juni
* Een kijkje in het leven van Nicole

Vijfhuizen, zondag 24 juni, Zomer Ritueel!
Een middag over en met de Nieuwe Energie!
De themadag van zondag 24 juni wordt een middag over de nieuwe energie!
Hoe ga je ermee om,
waar heb je last van,
hoe verbeter je jouw energievoorraad.
Tips en oefeningen!
Een heerlijke meditatie, muziek en we maken weer een vuur buiten om de laatste restjes die niet
meer bij jou passen in achter te laten.
Neem je eigen muziekinstrument of drum mee!
Het midden van de Zomer, de langste dag is net achter de rug!
Van 14.00 – 16.30 uur, kosten € 17,50 incl. koffie, thee en een knabbeltje.
Deur open 13.30 uur.
Wij zijn te gast bij Villa Vijf33, Kromme Spieringweg 533, 2141 AK Vijfhuizen.
Gratis parkeren. Makkelijk te bereiken met bus 300, halte Vijfhuizen, 10 minuutjes lopen! Meer
informatie bij Nicole 06-41041509.
Reserveren via: nickysplace@gmail.com
https://goo.gl/maps/w95SyP3sGC32I

Nieuws van Nicky's Place, juni 2018
Maandag 4 juni 2018
Lieve mensen, lezers, vrienden, geïnteresseerden,
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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.
Afgelopen week had ik mijn eerste kennismaking met de Pasar Malam, die 60 jaar geleden
startte op het Malieveld in Den Haag. Ik heb daar samen met Thomas Woolthuis van Samma
Saya gewerkt om spirituele adviezen te geven. Het was een fantastische leuke en inspirerende
ervaring. Ik had veel jonge mensen aan mijn tafeltje, die kwamen om inzichten in hun levenspad
te verkrijgen en ik kon ze prachtige handvatten meegeven. Vele van hen hebben ook aangegeven
meer van hun gevoeligheid te willen onderzoeken, het verheugt mij dat er zoveel interesse is om
in gesprek te gaan over wat er bij hen leeft.
Een kijkje in het leven van Nicole:
Het waren “warme dagen”! De afgelopen weken plakte ik soms aan mijn toetsenbord vast en de
plannen om op kantoor te werken heb ik in overleg met mijzelf omgeruild door mijn dakterras(je)
op te leuken met vele plantjes en daar van te genieten en in de schaduw te lezen. Ook een taakje,
dat op mijn lijstje stond.
Ja ik ben dol op lijstjes wist je dat al? Het helpt mij om mijn hoofd leeg te maken en te zorgen
dat ik niet telkens ergens aan wil blijven denken.
Zoals de rookbordjes die ik in mijn straat aan de muur heb opgehangen, waarin ik de rokers erop
wijs dat zij hun peuk in de afvalbak moeten achterlaten en niet op straat. Die bordjes waren lelijk
geworden en telkens als ik dan naar mijn deur loop zeg ik “Nicole maak nieuwe bordjes”, nu heb ik
het op een lijstje gezet zodat ik nu weer mooie bordjes heb gemaakt en opgehangen.
Sommige taken schrijf ik over van het ene afgehandelde lijstje naar het volgende, een van die
taken is bijvoorbeeld om twee mooie handbeschilderde borden op te hangen, dat staat er al een
jaar op hoor, dus met dit voorbeeld wil ik maar even schrijven dat het soms een tijdje kan duren,
maar dan is het wel uit mijn hoofd en dat geeft mij rust!
Rust vind ik ook door te wandelen in de natuur, gewoon met mijzelf, ik plan dan drie uur in mijn
agenda voor mijzelf en stap op de fiets naar ons prachtige landgoed Elswout, 20 minuutjes fietsen
en dan begin ik aan mijn wandeling naar de ingang van het park en in het park doe ik er ongeveer
een uur over om een rondje te wandelen inclusief een paar kleine zitmomentjes, en dan weer
terug op de fiets. Flesje water mee en de telefoon, want ik heb gemerkt dat ik in de natuur
prachtige inspiratie binnenkrijg en die op “moet” nemen op mijn telefoon want anders is het zo
weer vervlogen. Mooie stukken tekst op de muziek van klassiekers die dan zo mijn hoofd
binnenstromen, YES! Daar houd ik van!
Programma voor JUNI!
Het programma van het Zomer Ritueel is compleet, we maken er een middag van rondom het
thema omgaan met de energie! Daar is veel over te vertellen en daar kan ik jullie ook veel
handzame tips en oefeningen over meegeven! Een heerlijke meditatie, muziek en we maken weer
een vuur buiten om de laatste restjes die niet meer bij jou passen in achter te laten. Neem je eigen
muziekinstrument of drum mee!
Een moment samenzijn in de prachtige Villa Vijf33 in Vijfhuizen een sfeervolle ruime plek en gratis
parkeren!
Ik wens jullie heerlijke Lente dagen en een goede start van de maand juni toe!
Voor nu een harte-groet voor jou!
Nicole van Olderen en Dick Schoenmaker

Linkjes naar de websites:
www.nickysplace.nl
www.samenwerkennederland.nl
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www.fantasyislandmassage.nl

* 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
Er is 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?
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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 ~*
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: woensdag 20 juni om 09.30 en 11.00 uur
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 *

* ~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
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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!

* 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.
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activiteiten van Nicole van Olderen
vanaf 1 juni

Het wordt wat sneller zomertijd in mijn agenda, om meer tijd te maken om mijn lesmateriaal voor
te bereiden en nieuwe lezingen uit te schrijven.

Haarlem, woensdag 13 juni, 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 nog 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, vrijdagmiddag 15 juni, Open Cirkel Mediumschap!
LAATSTE KEER!
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.

Vijfhuizen, zondag 24 juni, Zomer Ritueel!
Een middag over en met de Nieuwe Energie!
De themadag van zondag 24 juni wordt een middag over de nieuwe energie!
Hoe ga je ermee om, waar heb je last van, hoe verbeter je jouw energievoorraad. Tips en
oefeningen! Een heerlijke meditatie, muziek en we maken weer een vuur buiten om de laatste
restjes die niet meer bij jou passen in achter te laten.
Neem je eigen muziekinstrument of drum mee!
Het midden van de Zomer, de langste dag is net achter de rug!
Van 14.00 – 16.30 uur, kosten € 17,50 incl. koffie, thee en een knabbeltje.
Deur open 13.30 uur.
Wij zijn te gast bij Villa Vijf33, Kromme Spieringweg 533, 2141 AK Vijfhuizen.
Gratis parkeren. Makkelijk te bereiken met bus 300, halte Vijfhuizen, 10 minuutjes lopen! Meer
informatie bij Nicole 06-41041509.
Reserveren via: nickysplace@gmail.com
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https://goo.gl/maps/w95SyP3sGC32

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

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.
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Speciale aandacht
Vakanties
Workshops
ZOMER IN DORDOGNE
“Wil je graag even weg van thuis en verwend worden door ons met een heerlijk diner en koninklijk
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
E: info@jeanneverhulst.nl
www.jeanneverhulst.nl

Frankrijk, Eigentijds Festival, van 30 juni t/m 7 juli op de terreinen van Ecolonie.
De meeste deelnemers hebben het definitieve programma samengesteld. Het programma is weer
zeer gevarieerd. Er is nog plaats, dus iedereen die wil deelnemen kan zich nog opgeven via de
website: www.eigentijdsfestival.nl
Door ziekte van onze vaste kracht, zoeken we nog één of twee crêcheleid(st)ers voor het
Eigentijds Festival.

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

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.
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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/>

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/

Toscane, een prachtige plek waar je een aantal inspirerende weken kunt volgen
Ik ben Elena Benvenuti (1966) en alhoewel ik in Italië ben geboren en mijn ouders beiden uit
Toscane kwamen, is er een link met Nederland. Ik ben er opgegroeid en als ik niet op een
Toscaanse berg ben, woon ik in Amsterdam.
Ik ben daarom hier thuis, maar ook thuis in uw taal.
Kom in ons familiehuis in Toscane!
De schilderweek in Toscane met Marjon den Engelsman is een week waarin de schilder-opreis beeld en passie naar het papier vertaalt met verschillende technieken en perspectieven. Er is
nog een laatste enkele kamer beschikbaar.
Website: https://www.ilbene.nl/

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

Noord Scharwoude,donderdag 7 juni, themaworkshop door Anneke Biersteker
Denken / emotie - Hoe beïnvloed je denken jou emotie en je leven?
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!
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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

Rotterdam, donderdag 7 juni, de zin en onzin over spiritualiteit
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 19.00 – 20.00 uur.
Centrum Djoj www.djoj.nl
Door Belinda Keijzers, website:

Lisse, zaterdag 9 juni, inloop en kristalmiddag.
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

Lisse, zondag 10 juni van 11.00 tot 14.00 uur, Bostocht Kasteel Keukenhof
Kasteel Keukenhof, Keukenhof 1, 2161 AN Lisse
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
Limmen, woensdag 13 juni, Belevings avond 'Talent Bloeier'
Mirjam Visser komt een informatieve avond houden over hoogbegaafdheid.
Veel mensen die hoogbegaafd zijn, zijn ook hoogsensitief! Deze avond is fijn voor jezelf, een feest
van herkenning, maar ook voor ouders van hoogbegaafde kinderen. Mirjam komt naast informatie
ook met handige tips en vooral laat ze jou zien dat hoogbegaafdheid een talent kan zijn!
De kosten zijn €5,-. Contant betalen bij binnenkomst.
Incl. een kopje thee en iets lekkers. Deur open 19:45 uur aanvang 20:00 uur.
Opgave via de mail: rebecca@degroenelinde.nl
Schipperslaan 13, 1906 BG Limmen, T: 072-5318860
W: www.degroenelinde.nl

Cruquius, zaterdag 16 juni, Imkersvereniging 26 jaar, met leerzame markt.
Imkersvereniging Haarlemmermeer, open van 11.00 – 16.00 uur, gratis toegang!
Adres: Parkeren bij Pannenkoeken Paviljoen, Kruisweg 1625, 2142 LC Cruquius
Entree is langs het Pannenkoeken Paviljoen richting Groene Weelde.

Heemstede, zaterdag 16 juni, Yoga Workshop - ”Open Your Heart To Receive”
This yoga workshop by Cecilia Götherström with focus on ”heart openers” – aka chest, shoulders
and neck.
In this workshop we will spend time learning ways and refining techniques to release tension in the
area of your chest, shoulders and neck.
All levels of yogis warm welcome!
11.00 – 14.00 @ EVA`Z Yoga & Pilates, Herenweg 89, Heemstede
Investment : € 35 :- . Or 2 people for € 55:- when signing up together.
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Sign up / questions : studiostark@icloud.com / 06-46157019

Haarlem, zaterdag 16 juni, Inspiratie ochtend.
Thema: Overvloed.
Zet jezelf neer en ga voluit leven! Wat sta jij toe als prachtig mens die jij bent? Er is nog zoveel dat
kan groeien en bloeien, een nieuw avontuur dient zich aan!
Kom je het mee beleven? 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.

Vogelenzang, zaterdag 23 juni, stiltewandeling met klankschalen in de duinen.
Onder begeleiding van Anneke Vrijenhoek
De klankschalen maken van de ochtend een unieke belevenis voor complete ontspanning en rust.
Waterleidingduinen, ingang de Oase, 1e Leyweg 9, Vogelenzang.
Kosten € 15,-. Aanvang: 09.30 – 11.30 uur.
Opgave bij Anneke Vrijenhoek. 06- 51707173 of 023-5259190

Amsterdam, zaterdag 23 juni, de Bron van Verbinding
Een knettergoed programma met Janosh, Robbert van den Broeke, Roy Martina, Ibora Zant,
Willem Witteveen, Tijn Touber, Len Branson, Susan Smit, Geert Kimpen en Ton van der Kroon te
horen en zelfs te spreken.
Tijdens deze bijzondere dag kun je ook luisteren naar de mooie klanken van Anarupa Music.
Kerk de Bron, Amsterdam, kaarten € 65,- programma van 10.00 – 1630 uur.
Koop je tickets hier

Haarlem, maandag 25 juni, 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
mail: helena@loopjevast.nl
telefoon: 023 5324288, Kloppersingel 131, 2021 CV Haarlem.

Lisse, woensdag 27 juni, 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

Volendam, donderdag 28 juni, Elohim meditatie
Stolphoevekerkje, Burg. Kolfschotenplein 1, 1131 BN Volendam
Aanvang 19.30 uur. Telefoon: 06 29260400.
Reserveren via mail: d.forrer@quicknet.nl
Website: http://www.danielleforrer.nl
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Beurzen door anderen georganiseerd
Almere, zaterdag 9 en zondag 10 juni 2018
Spiritueel festival van Monique Vork en medewerkers
Locatie: Spiritueel Centrum Nederland, Gebouw van Stad en Natuur, Kemphaanstraat 1, 1358 AD
ALMERE (De Kemphaan), Nederland.
Voor meer informatie mail: info@spiritueelcentrumnederland.nl
Website: www.spiritueelcentrumnederland.nl

Nieuwe Wetering zondag 10 juni, spirituele beurs van Lona Mooy
http://mooyvision.nl/

IJmuiden, zondag 10 juni 2018, Samma Saya
Met een bijna geheel nieuw team ben je van harte welkom op deze beurs.
GRATIS toegang. Open van 11.00 – 17.00 uur.
o.a. met Nicole van Olderen
http://www.sammasaya.com/

Leeuwarden, zondag 10 juni 2018, spirituele gezondheidsbeurs
M.F.C. Camminghastins, Lieuwenburg 2, 8925 CR Leeuwarden
Open 10.30 – 17.00 uur. , toegang € 7,- , consulten max. € 15,Gratis lezingen en workshops. https://www.pcpbeurs.nl

Met dit bericht verklaar ik dat jouw mailadres
door mij alleen gebruikt wordt om de nieuwsbrieven toe te sturen
van mijn bedrijven:
www.nickysplace.nl
www.samenwerkennederland.nl
www.fantasyislandmassage.nl
Je kunt jezelf ten allen tijde afmelden door op de link onderin de mail te klikken.
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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