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Nicole van Olderen <nickysplace@gmail.com>

Programma Nicky's Place * Kerstviering * OUD jaarritueel
4 berichten
Nicky's Place Haarlem <nickysplace@gmail.com>
Aan: nickysplace@gmail.com

28 november 2018 om 16:01

Nieuwsflits van Nicole van Olderen
Er zijn nog een paar plekjes voor een consult in december in Haarlem en
Oudkarspel
Kerstviering in de Groene Godin
Kerstviering bij Nicole thuis
OUDJAAR RITUEEL in Vijfhuizen

Met deze nieuwsflits breng ik mijn activiteiten
onder de aandacht!
Lees verder om te zien wat ik je te bieden heb!
Wie weet ontmoet ik je binnenkort!

Een prachtig programma voor de maand december staat voor je
klaar!

Wil je mij vanavond aan het werk zien... kom dan naar Lutjebroek!
Lutjebroek, woensdag 28 november, Numerologie en inzicht
Nicole verzorgt een avond vol informatie over numerologie en geeft a.d.h.v. je geboortedatum en je
huidige jaar! Inzicht op je levenspad.
Zaal open 19.45, aanvang programma 20.00 – 22.15 uur. Toegang € 5,Spirituele vereniging Iris, de Wurf, Fresialaan 2, Lutjebroek.
http://www.spiritueleverenigingiris.nl/
IJmuiden, zondag 2 december, 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.
o.a. met Nicole van Olderen
Locatie: Velserduinplein 3 IJmuiden
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Consulten: tussen € 15-20,- staat aangegeven op de tafels ..
http://www.sammasaya.com/

Kerst sfeer in de Groene Godin - Haarlem

Haarlem, woensdag 19 december 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. Toegang € 17,50, inclusief koffie en thee. Inloop
vanaf 19.00 uur.
Reserveren: 023-551 7035, of per
e-mail: info@degroenegodin.nl
Zie ook: www.degroenegodin.nl
De Groene Godin, Kleine Houtstraat 84, 2011 DR Haarlem.

**K E R S T V I E R I N G**
Kerstviering bij Nicole thuis in Haarlem

Haarlem, zondag 23 december, Kerstviering in Haarlem bij Nicole thuis, max 8 deelnemers.
In haar sfeervolle huiskamer kom je in de Kerstsfeer. We maken er een feest van!
Het programma wordt binnenkort bekend gemaakt, sfeervol, gezellig, mooie muziek, gedichten,
kerstverhaal, healing, samenzijn, onthaasten, loslaten, lekkere hapjes!
Praktische informatie:
Toegang incl. koffie – thee – lekkernijen – soep met brood: € 22,50.
Reserveer je twee plaatsen dan betaal je € 20,- per kaartje.
Ben je 65+ dan zijn de kosten € 17,50 per stuk en € 30,- per twee.
Deur open 13.30 uur, aanvang programma 14.00 – 17.00 uur.
Parkeren is helaas niet gratis op zondag.

Vijfhuizen: zondag 30 december
OUDJAARRITUEEL
Vijfhuizen, Oudjaarritueel, zondag 30 december 2018
De deur is open vanaf 13:30 uur, we ontmoeten elkaar en we sluiten het ritueel om 16:30 uur
af.
We laten los wat we hebben geleefd en waarvan we afscheid kunnen en willen nemen, in liefde en
dankbaarheid voor de mogelijkheid dat het er is geweest. Daarna vieren we de toekomst waarbij we
samen de energie sturen naar dat wat wij willen laten groeien naar het jaar wat komen gaat.
Een vuurplek waar wij onze resten van 2018 in achter kunnen laten.
Door Nicole van Olderen, medium, coach en lerares, tevens eigenaresse van Nicky’s Place en
organisator van de spirituele beurs.
De kosten zijn incl. koffie thee en wat lekkers € 17,50. 65+ € 2,50 korting.
Reserveren via: nickysplace@gmail.com
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Gratis parkeren. Max. 33 deelnemers!

Nicky's place
een initiatief van Nicole van Olderen
Klik hier

voor de link naar Nicky's Place

SamenwerkenNederland
een initiatief van Nicole van Olderen
Een bron van informatie vol nieuws en TIPS
Klik hier

voor de link naar de website.

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 heb ik zestien jaar lang mensen ontmoet.
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 telefoonnumer, 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!
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 Met vijftien trefwoorden.
v Ruimte voor drie foto’s.
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v Een profiel met foto.
v 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

Leraar en Medium Nicole van Olderen bij jou thuis!

Een middag of avond met medium Nicole
Nodig Nicole uit voor een spirituele middag of avond bij jou
thuis!
Je kunt kiezen uit de volgende onderwerpen:
*Mediumschap met waarnemingen uit de wereld van de
overledenen.
*Contact met jouw gidsen en inzicht in je levenspad.
*Tarotkaarten en numerologie, voor inzicht in jezelf.
*Alles over engelen met een meditatie en een healing.
*Lezing over positief denken en gedachtekracht.
*Workshop Magie & Rituelen
Prijs €130,00, programma duurt 3 uren.
Max. 8 personen! Excl. Reiskosten.
Meer informatie: nickysplace@gmail.com of bel Nicole: 06-41041509

Er is nog plek voor een consult in Haarlem
op vrijdag 7 december om 10.00 en 11.30 uur.
Er is nog plek voor een consult in Oudkarspel op
woensdag 12 december om 10.00 en 11.30 uur.
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Healing - Reading of Prive consult.
In haar praktijk centrum Haarlemen Oudkarspel staat de deur open voor een reading of privé
consult:
*) keuze uit inzicht in je levenspad, ik laat je daarbij zien (met de informatie van je gidsen) waar
je nu staat in je leven en samen zien we welke keuzes je kunt maken.
*) en/of contact met de overledenen. Het kan zeer belangrijk voor jou zijn om nog een
levensteken van je dierbare overledene te ontvangen, een vraag te stellen of die laatste
woorden te horen die nog niet gezegd waren. Ik mag als medium (schakel of doorgeefluik) voor
de andere wereld mijn werk doen. Ik hoop voor jou contact te maken met jouw overleden
familie of vrienden. (Ik werk zonder foto's of voorwerpen)
*) Soms wil je iets weten over je familie en kinderen en vrienden die nog hier op aarde zijn, ik
vraag dan met nadruk of die persoon weet dat je dat gaat doen.
Zonder toestemming werk ik niet op die wijze.
Prijs: € 67,50 voor 45 minuten incl. eigen opname.
RESERVEREN: mail:nickysplace@gmail.com of bel: 06-41041509 / 023-5321009
Combinatie consult: mediumschap consult incl. healing van diepere lagen.
Soms heb je meerdere vragen en inzichten nodig dan in een gesprek te behalen valt.
In een combinatie consult voel ik met aanrakingen (door de kleding heen) aan jouw lichaam
waar de blokkades zitten en gebruik ik mijn mediumschap om inzichten te geven en diepere
lagen in jouw veld aan te raken en jouw helderheid te geven waar dat nodig is op dat moment.
Soms is begeleiding voor langere periode nodig en ook mogelijk bij:
* Blokkadeherkenning, * rouwverwerking, * levensverandering en * trauma herstel.
Prijs: € 95,- voor 1,5 uur. Strippenkaart van 3 behandelingen = € 275,RESERVEREN: mail:nickysplace@gmail.com of bel: 06-41041509 / 023-5321009
Vanaf 1 februari 2019 kun je weer afspraken maken

Cannabis olie of hennep olie verkrijgbaar!

De planten
De planten zijn met veel zorg geselecteerd en worden biologisch verbouwd specifiek voor het
maken van olie, waardoor het THC gehalte veel lager is dan voor mensen die wiet roken
(waarvoor een hoog THC gehalte wenselijk is om stoned te worden). Onlosmakelijk zijn THC
en CBD altijd in de plant aanwezig maar dus wel in verschillende percentages. Zoals je
verschillende soorten sla hebt zijn er ook verschillende soorten hennepplanten.
Gebruik:
Onze olie wordt gebruikt om slaapproblemen te verhelpen waarvan ik al verschillende goede
resultaten heb teruggehoord.
Onze olie wordt gebruikt als pijnbestrijding o.a. bij langdurig gebruik van chemische medicijnen
voor (reuma) pijnbestrijding, fybromyalgie en ter vervanging van morfinepleister en
morfinepillen.
Onze olie wordt gebruikt door iemand die dagelijkse zware hoofdpijnen heeft gehad die nu
verminderd zijn.
Het is een goede proef om met olie te beginnen om te bekijken of in de tijd gezien de
chemische pillen misschien verminderd kunnen worden.
Chemiste:
"Isika" de chemiste maakt deze medicinale hennepolie van biologisch gekweekte hennep en zij
roert met veel zorg en aandacht in de ketels om de olie te maken. Ik ben haar verkooppunt in
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Haarlem en lever per post door heel Nederland. Druppels van Isika dus!
Mocht je na gebruik of tijdens gebruik nog wensen hebben over de samenstelling dan kan dat.
Daarmee bedoel ik dat zij ook "op maat" kan leveren, zoals bijv. specifiek THC concentraat om
de tumorgroei te remmen.
Gewenning en inwerktijd:
Zoals je misschien al weet is hennep een eeuwenoud natuurproduct en de receptoren in ons
lichaam moeten eerst een paar dagen wennen (meestal ong. 3-5 dagen) voordat je kunt
merken of de druppel (begin met één druppel per dag) aanslaat. Daarna kun je de dosis
opvoeren naar 2 of 3 druppels, dat is zelf afstemmen met jouw behoefte.
Sommige gebruikers nemen als ze midden in de nacht wakker worden nog een druppel. We
hebben al enige succesverhalen van slaapverbetering en afbouw van zware medicatie
meegemaakt, wat ons bevestigd in de werking van de hennep/cannabisdruppels.
Verdunning:
De olie welke gemaakt is van biologische planten wordt verdund 1:5 met biologische
hennepzaadolie.
Daarmee blijft de drager van de olie dus gelijk aan de olie zelf.
De olie bevat THC en CBD.
Verhoudingen testen:
De verhoudingen zijn nog niet getest, dit is momenteel zeer moeilijk om uit te laten voeren
vanwege de verscherping van de wetgeving sinds maart 2015.
Naslagwerk in Nederland:
Veel onderzoek en antwoorden van gebruikers kun je ook vinden op de website
van mediwiet.nl
Zelf verzamel ik op mijn eigen website van samenwerkennederland onder de zoeknaam
cannabis allerlei artikelen en laatste nieuws.
Meer informatie, Nicole van Olderen: nickysplace@gmail.com
of bel 06-41041509

Vanwege de feestdagen wordt er tot 12 december per post verzonden!

N. J. M. H. van Olderen
Cornelissteeg 4, 2011 EA Haarlem
T: 023-5321009, M: 06-41041509

www.nickysplace.nl
www.samenwerkennederland.nl
www.fantasyislandmassage.nl

Uitschrijven / Gegevens wijzigen
Powered door YMLP

Nicole van Olderen <nickysplace@gmail.com>
Aan: Shirley en Ruud Jansen <rudy.jan@casema.nl>

17 december 2018 om 20:58
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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
[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>
Aan: nickysplace@gmail.com

17 december 2018 om 20:59

Bericht niet bezorgd
Er is een probleem opgetreden bij het bezorgen van je bericht
aan rudy.jan@casema.nl. Bekijk hieronder de technische
gegevens.

De reactie van de externe server was:
550 5.1.1 logid=SMTPRC 550 MXIN501 mailbox rudy.jan@casema.nl unknown
;id=Yz2sg2YmcsoYaYz2tgwK7W;sid=Yz2sg2YmcsoYa;mta=mx1.tb;d=20181217;t=205919[CET];
ipsrc=209.85.222.182;

Final-Recipient: rfc822; rudy.jan@casema.nl
Action: failed
Status: 5.1.1
Remote-MTA: dns; mx.tb.mail.iss.as9143.net. (212.54.42.8, the server for the
domain casema.nl.)
Diagnostic-Code: smtp; 550 5.1.1 logid=SMTPRC 550 MXIN501 mailbox rudy.jan@casema.nl unknown
;id=Yz2sg2YmcsoYaYz2tgwK7W;sid=Yz2sg2YmcsoYa;mta=mx1.tb;d=20181217;t=205919[CET];
ipsrc=209.85.222.182;
Last-Attempt-Date: Mon, 17 Dec 2018 11:59:19 -0800 (PST)
---------- Doorgestuurd bericht ---------From: Nicole van Olderen <nickysplace@gmail.com>
To: Shirley en Ruud Jansen <rudy.jan@casema.nl>
Cc:
Bcc:
Date: Mon, 17 Dec 2018 20:58:57 +0100
Subject: Fwd: Programma Nicky's Place * Kerstviering * OUD jaarritueel
Met vriendelijke groet, Nicole van Olderen
Nicky's Place Haarlem, www.nickysplace.nl
M: 06- 41 041 509
SamenwerkenNederland: www.samenwerkennederland.nl
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<http://www.samenwerkennederland.nl>
FantasyIslandMassage: *www.fantasyislandmassage.nl
<http://www.fantasyislandmassage.nl>*

---------- Forwarded message --------From: Nicky's Place Haarlem <nickysplace@gmail.com>
Date: wo 28 nov. 2018 om 16:01
Subject: Programma Nicky's Place * Kerstviering * OUD jaarritueel
To: <nickysplace@gmail.com>

Nieuwsflits van Nicole van Olderen
Er zijn nog een paar plekjes voor een consult in december in Haarlem en
Oudkarspel
Kerstviering in de Groene Godin
Kerstviering bij Nicole thuis
OUDJAAR RITUEEL in Vijfhuizen

Met deze nieuwsflits breng ik mijn activiteiten
onder de aandacht!
Lees verder om te zien wat ik je te bieden heb!
Wie weet ontmoet ik je binnenkort!
Een prachtig programma voor de maand december staat voor je klaar!
*Wil je mij vanavond aan het werk zien... kom dan naar Lutjebroek!*
*Lutjebroek, woensdag 28 november, Numerologie en inzicht *
Nicole verzorgt een avond vol informatie over numerologie en geeft a.d.h.v.
je geboortedatum en je huidige jaar! Inzicht op je levenspad.
Zaal open 19.45, aanvang programma 20.00 – 22.15 uur. Toegang € 5,Spirituele vereniging Iris, de Wurf, Fresialaan 2, Lutjebroek.
http://www.spiritueleverenigingiris.nl/
<https://ymlp38.net/33812wmbsafaehuqjafajqhatauem/click.php>
*IJmuiden, zondag 2 december, 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.
o.a. met Nicole van Olderen
Locatie: Velserduinplein 3 IJmuiden
Consulten: tussen € 15-20,- staat aangegeven op de tafels ..
http://www.sammasaya.com/
<https://ymlp38.net/7f092wmbuacaehuqjazajqhaxauem/click.php>
Kerst sfeer in de Groene Godin - Haarlem
*Haarlem, woensdag 19 december Mediumschap met Nicole van Olderen*
Ben je nieuwsgierig naar die andere wereld en een bericht van overledenen
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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. Toegang € 17,50,
inclusief koffie en thee. Inloop vanaf 19.00 uur.
Reserveren: 023-551 7035, of per
e-mail: info@degroenegodin.nl
Zie ook: www.degroenegodin.nl
<https://ymlp38.net/7880fwmbeazaehuqjaiajqhatauem/click.php>
De Groene Godin, Kleine Houtstraat 84, 2011 DR Haarlem.
**K E R S T V I E R I N G**
Kerstviering bij Nicole thuis in Haarlem

*Haarlem, zondag 23 december, Kerstviering in Haarlem bij Nicole thuis, max
8 deelnemers.*
In haar sfeervolle huiskamer kom je in de Kerstsfeer. We maken er een feest
van!
Het programma wordt binnenkort bekend gemaakt, sfeervol, gezellig, mooie
muziek, gedichten, kerstverhaal, healing, samenzijn, onthaasten, loslaten,
lekkere hapjes!
*Praktische informatie: *
Toegang incl. koffie – thee – lekkernijen – soep met brood: € 22,50.
Reserveer je twee plaatsen dan betaal je € 20,- per kaartje.
Ben je 65+ dan zijn de kosten € 17,50 per stuk en € 30,- per twee.
Deur open 13.30 uur, aanvang programma 14.00 – 17.00 uur.
Parkeren is helaas niet gratis op zondag.
Vijfhuizen: zondag 30 december
OUDJAARRITUEEL
*Vijfhuizen, Oudjaarritueel, zondag 30 december 2018 *
* De deur is open vanaf 13:30 uur, we ontmoeten elkaar en we sluiten het
ritueel om 16:30 uur af. *
We laten los wat we hebben geleefd en waarvan we afscheid kunnen en willen
nemen, in liefde
----- Message truncated -----

Nicole van Olderen <nickysplace@gmail.com>
Aan: Ruud Janssen <indyjade@gmail.com>

17 december 2018 om 21:01

en nu de juiste~!!
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
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---------- Forwarded message --------From: Nicky's Place Haarlem <nickysplace@gmail.com>
Date: wo 28 nov. 2018 om 16:01
Subject: Programma Nicky's Place * Kerstviering * OUD jaarritueel
To: <nickysplace@gmail.com>

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]
[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]
[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]
[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]
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