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Nicky's Place Haarlem <nickysplace@gmail.com>
Aan: nickysplace@gmail.com

1 februari 2019 om 14:00

Nieuwsbrief van Nicole van Olderen
Voor de maand februari en daarna....
Vrijdag 1 februari 2019
Lieve vrienden, collega’s, bekenden en spiritueel
geïnteresseerden,
ik kan vol blijdschap schrijven dat ik mijn ritme weer
heb teruggevonden. Het was zoals ik in de vorige
nieuwsbrief al schreef een zoektocht naar mijzelf, met
een dekentje op de bank, eigenlijk uitrusten van wat
december teweeg had gebracht.
Maar nu terwijl de eerste dag van februari op de
kalender verschijnt borrelt het in mij van schrijfplezier!
Liefdevolle groet van Nicole en Dick
Vernieuwing en verandering in huis.
Dat brengt óók aardig wat emotionele lagen in beweging en dat is wat
er plaats heeft gevonden. De muur die ik zou gaan schilderen is 36 jaar
geleden door mijn ex-man aangebracht en sindsdien niet eerder
geschilderd. Dus mijn hele leven ging met een oude theedoek door mijn
handen, latje voor latje schoonmaken met het voor mij nieuwe
schoonmaakspul St. Marc.

Emmer na emmer met vies water, er is veel gerookt, en
uiteindelijk met de kwast en de roller een nieuwe levenslaag
aangebracht.
De witte plaat wordt de toekomstige fotomuur, zie hier nog hoe
het was samen met mijn lieve vriendin Thérèse vallen wij
eigenlijk niet op. Dezelfde kleding aan, hoe toevallig is dat!
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Zichtbaar worden.
Ja zeker, mijn bedrijf bestaat in februari twintig jaar dus de
dame mag meer naar buiten treden. Zo gezegd zo gedaan…
de koe bij de horens gevat en een ontwerp gemaakt voor
belettering van de auto.
Nu kan ik mijn auto altijd terugvinden! En weet jij dat ik in de
buurt ben!

Nicky’s Place 20 jaar!
Feest op de eerstvolgende beurs van Nicky’s Place op
zondag 10 maart in Oudkarspel
En zo “ineens” bestaat mijn bedrijf alweer 20 jaar!
Ik timmer nog steeds vol passie aan de weg, soms
terugkijkend op plannen die niet tot wasdom zijn gekomen en
enige jaren later weer van de plank komen om in een ander
jasje opnieuw het licht te gaan zien.
Wie weet lukt het dan, maar ook vol trots terugkijkend naar al
die mensen die ik de gelegenheid heb gegeven om zichzelf te
presenteren en al die bezoekers en cliënten die door mij zijn
voorzien van inzicht of goede tips voor een volgende stap in
hun leven. Voel je welkom om op zondag 10 maart langs te
komen in Oudkarspel, iedere betalende bezoeker krijgt een
gratis lot, met ieder uur een trekking met leuke prijsjes. Het
team is al compleet kijk gerust even op de website voor de
lijst met deelnemers.

Plannen voor de komende maanden...
Waar ben ik te vinden in februari.
De collega’s starten de beursorganisatie alweer op en ik ben op 10
februari voor het eerst in Heerhugowaard aan het werk bij Gabriëlle
Bay.
Kijk voor alle informatie in de agenda.

En op zondag 24 februari is de spirituele beurs van Bodhi en
Ramon en Chantal in Haarlem te vinden.
Op een nieuwe locatie met gratis parkeren in de omgeving. Ook daar
ben ik aanwezig en kun je voor een consult aanschuiven.

Een prachtig artikel over het theater wat de Wereld heet!
Ik lees de nieuwsbrief van Guido Jonkers, Want to Know, en daarin
staat regelmatig een artikel van Arend Zeepvat.
Deze keer plaats ik de link voor je erbij zodat je er even voor kunt
gaan zitten. Veel leesplezier.
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Nieuwtjes....
Tantra massage voor stellen, de workshop
staat gepland op zondag 7 april en zondag 30
juni in Haarlem!
Een heerlijke verwendag voor jou en je
partner.
Lees verder onderaan de nieuwsbrief...

Nieuwtjes....Schriftelijke consulten!
Ik geef je inzichten op je levenspad! Ik kijk naar wie jij bent en beschrijf wat jouw leven aan
leerpunten en avonturen heeft gebracht. “Inzicht brengt verandering” dat is een belangrijk handvat
om daarmee het stuur van jouw eigen leven vast te pakken!
Soms “kraak ik een harde noot” om je te laten zien/lezen dat je in herhalingen valt. Het fijne van een
consult op schrift is dat ik de woorden zorgvuldig aan elkaar rijg en dat jij ze keer op keer kunt
overlezen. Ik schrijf in duidelijk leesbare taal, geen zweverig gedoe!
Een schriftelijk consult bestaat uit ongeveer 1000 woorden en de kosten zijn € 60,-.
Je kunt je aanvraag indienen via de mail nickysplace@gmail.com. Ik ga voor je aan het werk
zodra de betaling op mijn bank is binnengekomen.
Banknummer: NL49INGB0009142067 op naam van: nickysplace.
Levertijd is (meestal) binnen vijf werkdagen. Wat heb ik van je nodig: Je volledige voor- en
achternamen die je bij je geboorte hebt ontvangen, je geboortedatum en je geboorteplaats. Je
huidige woonplaats en (eventuele) achternaam van je partner met wie je een relatie hebt.
Ook voor schriftelijke consulten gelden dezelfde regels: Ik ben dienstbaar aan de ongeziene wereld,
de Spiritworld en zal alleen doorgeven wat gezegd mag worden! “Soms wil je iets weten over je
familie, kinderen en vrienden die nog hier op aarde zijn, ik vraag dan met nadruk of die persoon
weet dat je dat wilt gaan vragen. Zonder toestemming werk ik niet op die wijze.”
Voordelen: geen reistijd en reiskosten, lekker rustig lezen wat ik je heb geschreven. Nadelen: geen
vraag en antwoord, geen interactie, als er toch nog iets niet beantwoord is heeft dat zo moeten zijn!
Je bent van harte welkom om alsnog in de praktijk of op een spirituele beurs aan te schuiven voor
een “live” consult.

WARM

AANBEVOLEN

Broek op Langedijk, Gratis kennismaking met EFT.
Heb jij ook wel eens last van spanning en onrust?
Geef je dan op voor een gratis EFT sessie en ontdek wat EFT voor je kan doen!
EFT staat voor Emotional Freedom Techniques!
EFT is een eenvoudige en makkelijk aan te leren methode die je kan helpen om tot ontspanning te
komen en om beter in je lijf te komen, waardoor je op een ontspannen manier snel naar
onderliggende (negatieve) emoties, angsten en fobieën kunt kijken en meteen kunt beginnen deze
los kunt laten. Omdat EFT zo’n fijne en makkelijk aan te leren techniek is, willen wij het deze maand
graag in het zonnetje zetten en geven gratis sessies weg.
Ontdek hoe jij je beter kunt voelen. Geef je op voor een gratis ‘lekkerder in je vel’ EFT-sessie van 50
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minuten bij Veelgoeds in coaching in Broek op Langedijk.
Aanmelden kan telefonisch via tel: 06-46766406 of via mail info@veelgoedscoaching.nl
Sessies kunnen ingepland worden tot 15 maart ! Omdat er meer mensen gebruik willen maken van
deze gratis sessie, is het verstandig om jouw plek zo snel mogelijk te reserveren.

X-X-~*X*~-X-X
HeartFire 2019 Programma
So what else is cooking in our HeartFire Laboratorium?
Get your agenda and make sure you put these dates in it. Not to be missed! And if you like our
Page on Facebook you will be the first to know when ticketsales start.
March 29, 2019: Ajeet Kaur Workshop & Concert
May 12, 2019: Kevin James Carroll, Heartsong Chanting Circle
May 24 & 25, 2019: Fia in Concert Waterfall of Wisdom Worldtour
Jun 12, 2019: Mirabai Ceiba in Concert Agua de Luna Worldtour
October 16 & 17, 2019: Deva Premal & Miten (i.s.m. Living Satsang)

X-X-~*X*~-X-X
Heb jij ook nog oude ICT apparatuur in huis liggen... lever het in, daarmee help je
deLezing/Desire&Give.
Kijk voor informatie over deze stichting: http://www.delezing.nl/de-stichting
SNEW - You use we REuse - Zero Waste
SNEW is een Nederlands bedrijf in Boxtel, winnaar van de Circular Award 2018. Zij streven naar
een afvalvrije samenleving. Jouw overbodige ICT-apparatuur, zoals computer, telefoon, iPad,
mobiele apparatuur kan veel meer dan geld opleveren.
Lever als bedrijf uw oude apparatuur in en SNEW komt het ophalen en u cash betalen!.
Voor de particulier (kleingebruiker) heeft de organisatie Delezing en Desire&Give zich opgeworpen
als inleveringspunt voor uw:
oude ICT-apparatuur zoals o.a.: computers, muizen en toetsenborden, printers, scanners,
telefoontoestellen, mobieltjes, iPad, (computer)snoeren, adapters,
Lever het in tijdens de wekelijkse presentaties die in Heemstede worden georganiseerd
Komt het op een andere dag beter uit, dan graag een belletje of email vooraf, want wij nemen uw
donatie in de vorm van apparatuur graag in ontvangst op:
Adres: Stormvogelweg 1, 2106 DA Heemstede
Email: info@delezing.nl (Desiré Blok) Tel: +31 (0) 622 686 750 (Desiré Blok)

X-X-~*X*~-X-X
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
Dansfeestjes ………AGENDA http://www.letzparty.nl/
Hoofddorp: 2 februari - Event Center Fokker - Twee party area's
Overveen: 16 februari - Orangerie Elswout - Twee party area's
Amsterdam Centrum: 23 februari - Twee party area's
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Egmond Binnen, zaterdag 2 februari, Feiten en Fabels over straling!!
Tijdstip: 14:30 uur tot 17 uur (zaal open om 14:00 uur)
Locatie: Dorpshuis De Schulp, Visweg 45, 1935 EB Egmond-Binnen
Heerlijke lichte zaal en volop gratis parkeerplekken!
Vergoeding: 15 euro (vermeld duidelijk jouw naam bij de betaling)
Aanmelding www.dehartcirkel.nl
Zwolle, zaterdag 2 februari, Open dag, Rouwverwerking
Een dag waar je van harte welkom bent om kennis te maken met mij en een tweetal gastdocenten
van de jaaropleiding . Tevens kun je luisteren naar korte lezingen en meedoen aan een workshop
schrijven, vilten of creatieve werkvormen. Er zijn twee informatie rondes over het trainings en
opleidings aanbod van BuroNazorg.
Natuurlijk is deze dag kosteloos. Wij verwelkomen je graag.
Als je wilt meedoen aan een van de workshops, geef je dan van te voren op. De ervaring leert dat
deze snel vol zijn!
Het programma kun je hier lezen: http://www.buronazorg.nl/open-dagen-workshopsrouwverwerking
Haarlem, zaterdag 2 en zondag 3 februari, 7e Geluksroute
Wil je Geluk brengen? Of kom je heerlijk Geluk plukken en ervaren….
Voor individuele geluksbrengers DEZE LINK
Voor winkels, horeca, centra of andere bedrijven of instellingen DEZE LINK
Voor het programma: http://geluksroute.nu/event/haarlem2019
Hier staan de Geluksbrengers op een rijtje: http://geluksroute.nu/event/haarlem2019/wallfame
NIEUW ! JANUARI/FEBRUARI DE TAFEL VAN EIGEN-WIJSHEID.
6 Bijeenkomsten voor 20+ers en 30+ers!
Door Helena van Dansik en Paulus Kuiper.
In januari een gratis informatie en ervaringsavond.
Wil je met leeftijdgenoten een cursus volgen die te maken heeft met jouw ontvouwing van je
persoonlijke spiritualiteit? Het is te avonturen, voor degene die zich opgeeft!
Data en locatie volgt zo spoedig mogelijk op de site: www.Loopjevast.nl
mail: Helena@loopjevast.nl of telefoon: 023 5324288
Tip: schrijf je in voor de nieuwsbrief dan wordt de datum toegezonden.
Schoorl, dinsdag 5 februari, concert met winterbeelden en stiltewandeling na afloop.
Ervaar de heilzame invloed van muziek en natuur samen en maak op je eigen manier een
diepere verbinding met de natuur.
Viool improvisaties bij sfeervolle Keltische muziek worden gecombineerd met prachtige
winterse natuurbeelden...aangevuld met geuren, kleuren, natuurgeluiden en gedichten.
Bijzonder is dat de viool en de muziek staat afgestemd op 432 Hz,
een frequentie die volkomen in harmonie is met de natuur, ons lichaam en ons hart.
De foto’s zijn gemaakt door Martine en door Marike Dijkstra,
een bevlogen natuur fotografe.
Na afloop van dit ontspannende concert volgt de wandeling in stilte door de Schoorlse
Duinen, onder leiding van een natuurgids.
Entree: 20 euro. Aanvang: 10.30 - 12.30 uur
Adres: Oorsprongweg 1 (navigatieadres: Heereweg 62), 1871 HA Schoorl
aanmelden via deze link
http://www.staatsbosbeheer.nl/activiteiten/schoorlse-duinen/natuurbelevingsconcertschoorlse-duinen
Oud-Beijerland, donderdag 7 februari, “Kundalini Ontwaken” Met Anne-Marie Wegh
In het bekken van ieder mens, ter hoogte van het heiligbeen, bevindt zich een ontzagwekkend
groeipotentieel dat ons in staat stelt tot een volgende stap in de evolutie. Een krachtbron van
goddelijke oorsprong en een mogelijkheid tot bewustzijnsverruiming die ons voorstellingsvermogen
te boven gaat.
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Anne-Marie legt uit wat Kundalini precies is en hoe we die kunnen aanwenden voor onze eigen
evolutie en die van ons allen.
Anne-Marie Wegh schrijft boeken over spiritualiteit. Ook schrijft zij redactionele stukken voor
tijdschriften als Mantra, Bres, Paravisie en Spiegelbeeld. In haar huis begeleidt zij onder andere
Yoga- en Stilteretraites.
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
Oudkarspel, donderdag 7 februari, opstellingenavond
Het Behouden huis - Oudkarspel, Dorpsstraat 850.
Aanvang: 19.30 tot 22.00 uur. Kosten: €15.00 inclusief / € 65.00 wanneer je een thema inbrengt.
Voor informatie en opgeven: Paulien Hartog: info@veelgoeds.com

Oudorp (bij Alkmaar) zaterdag 9 februari, Winter Natuurbelevingsconcert
Ervaar de helende kracht van muziek en natuur.
Met indrukwekkende beelden van Marike Dijkstra en Martine Nijenhuis.
Sfeervolle en ontroerende Keltische muziek versmelt met het intuïtieve vioolspel van Martine
Nijenhuis.
Muziek en beeld worden afgewisseld met korte visualisaties...een uitnodiging om de winter dieper te
beleven.
Na de pauze stromen zeebeelden en passie samen in (pop)muziek met vrije improvisaties van viool
(Martine) en saxofoon (Peter Goes).
Simone van Boxtel zingt een Peace Song, speciaal voor het water,
de bron van al het leven op Aarde.
De kwaliteit en smaak van water kunnen positief worden beïnvloed door muziek
en na afloop krijg je de gelegenheid om dat te proeven!
Alle muziek klinkt ook in dit concert in 432 Hz,
de stemming die verbonden is met de natuur en dat voel je!
Kortom: een voorstelling om warm van te worden....
Entree: 17,50. Aanvang: 20.00 - 22.30 uur (welkom vanaf 19.30 uur)
Adres: het Terpkerkje, Kerklaan 4, Oudorp
Opgave: mc-nijenhuis@tele2.nl
Lisse, zaterdag 9 februari, 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.
Kijk voor meer informatie op www.inzichten.com
Zutphen, zondag 10 februari, Lezing 'De kunst van helen' - Joy Ligteringen
Joy is spiritueel gids, healer en kosmisch ambassadeur. Ieder mens heeft een zelfhelend vermogen.
Toch worden we ziek, verliezen onze baan, gaan failliet of raken verstrikt in niet werkende relaties.
Waar ligt de oorzaak, wat kunnen we er aan doen?
Het is een interactieve lezing met muziek en als afsluiting een geleide meditatie naar de
tempel van de smaragdgroene vlam van healing in Telos. (www.joyligteringen.com)
Aanvang 15.00 uur. Aanmelden kan via ons inschrijfformulier.
Haarlemmermeer, Haarlem, Bloemendaal, zondag 10 februari - Gluren bij de buren
Huiskamers vormen het podium voor acts, en ruimte voor publiek.
Mensen melden zich aan met hun huiskamer, en artiesten melden hun act.
Wij doen mee met de zaal in de Villa als “huiskamer”. De optredens duren ongeveer een half uur en
zijn gratis. Een bijdrage in de kosten van de organisatie wordt op prijs gesteld.
http://www.glurenbijdeburen.nl/haarlemmermeer/informatie/locatie
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Bergen NH, zaterdag 16 februari, presentatie: wat gebeurt er als je sterft
Mirjam Lefeber verzorgt deze middag.
“Deze vraag wordt mij regelmatig gesteld, met name naar aanleiding van het overlijden van een
dierbare. De meest gestelde vragen zijn, of de overledene heeft geleden, is er nog verdriet, missen
ze ons en waar zijn ze nu. De wijze waarop een dierbare is overleden is uiteraard van groot belang
en kan voor sommige zeer traumatisch zijn. Heeft men een ziekbed gehad, coma, een plotseling
overlijden, een ongeluk of zelfdoding. In de 25 jaar dat ik werkzaam ben als medium, heb ik veel
contacten mogen leggen met dierbaren uit de andere wereld. Het is voor de nabestaanden altijd
een bijzonder en emotioneel moment als ik informatie mag doorgeven, bijvoorbeeld over het
moment van overlijden en hoe deze is ervaren. Deze middag vertel ik aan de hand van vele
ontmoetingen met overledenen hoe dit bijzondere proces verloopt. Ook deel ik met u mijn eigen
“bijna dood ervaring” die ik 20 jaar geleden heb gehad en die mijn leven een hele bijzondere
wending heeft gegeven.”
Aanvangstijd 14:30 uur, deur open 14.00 uur, toegang € 10,- aanmelding via tonyvan@xs4all.nl
Een hartelijke groet, Ton van der Leeden, Filarskiweg 31, 1862 VA Bergen N.H.
www.handboekbinderij-vanderleeden.nl
Breda, zaterdag 16 februari, “Shungite, reis naar je oorspronkelijke zelf” met Rineke van den
Berg
Het grote geheim van deze helende Russische steen is (nog steeds) een groot wonder. Zeker 2
miljard jaar geleden kwam dit zeer grote brok steen als metereoriet uit de ruimte in Rusland neer.
Toen waren er nog geen grenzen en zelfs nog geen atmosfeer. Toch bevat deze steen alle
informatie van het leven zelf... hoe wonderlijk. Zou het kunnen dat het leven hier op aarde is
ontstaan vanuit de Shungite?
Wat kan Shungite nu voor ons betekenen? Kan er juist in deze chaotische tijd verlichting worden
gebracht door middel van een kosmische steen die tegelijkertijd zeer aardend is? Volgens Rineke
gaat het om de verbinding in gelijkwaardigheid, pas dan ontvangen wij heldere informatie voorbij
alle grenzen waar woorden vaak tekort schieten.
Van 14.30 tot 18.00 uur. Kosten € 17,50 in de 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
Spaarndam, dinsdag 19 februari, Lichtkrachtmeditaties bij volle maan
In de Oude Kerk te Spaarndam-West aan het Kerkplein 2.
Van 19:30 tot 22:00 uur. Bijdrage deelname: 15 euro incl. consumpties
Meer informatie elohimmeditaties.nl Reserveringen via d.forrer@quicknet.nl
Groet, zondag 24 februari, Bostocht Schoorlse Duinen
Wandelend in de natuur gaan we op zoek naar het contact met de natuur en onszelf.
De Bokkesprong, Heereweg 337, 1873 GC Groet
Bijdrage: € 12,50 p.p. inclusief twee kopjes koffie of thee, een meditatie in de natuur en een Sjerps
remedie, van 11.00 tot 14.00 uur.
Door: René Rademaker en Ingrid Sjerps
Opgeven: tel. 06-3630 6586 of email skaja@ziggo.nl
Haarlem, zondag 24 februari, Verteltheater de Blauwe Kom!
LIEFDESVERHALEN
Aanvang 14.30, vanaf 14.00 ben je welkom! Na afloop wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.
Reserveren gewenst! 06 12525641
Adres: Engelenburg 339 Haarlem. Bus 73 stopt voor de deur, halte Schuilenburg uitstappen. Mail:
deblauwekom@planet.nl, website: www.deblauwekom.nl
Vijfhuizen, zondag 24 februari, 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
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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
Wieringerwerf, dinsdag 5 maart, Workshop aura lopen (systemisch werk)
4 avonden van 19:30 tot 22:00 uur
Bijdrage deelname: 155 euro inclusief consumpties
Beperkt aantal deelnemers, aanmelding vereist.
Meer informatie & aanmelding: http://www.danielleforrer.nl/

Beurzen van collega's
Hillegom, zondag 3 februari, spirituele kennismaking - beurs!
Buurthuis Hillegom, Sportlaan 86, Hillegom.
Van 12.00 tot 17.00 uur zal het Buurthuis haar deuren wijd openen om belangstellenden kennis te
laten maken met spiritualiteit en meer.
Consulten max. 15 euro. Gratis toegang!
Van 14.00 tot 15.00 uur een happy hour, waarbij de bezoekers 20 % korting op een consult kunnen
krijgen.
Heerhugowaard, zondag 10 februari, Happiness beurs
Tussen 12 en 17 uur is iedereen van HARTE welkom om zich te laten inspireren ten aanzien van
gezondheid, wellness, nieuwe wetenswaardigheden.
Met een ruim aanbod aan standhouders en GRATIS workshops en lezingen.
Om 11.30 uur staat de koffie/thee/fris en gezonde lunch al klaar om te bestellen!
Toegang is gratis. Baai, Deimoslaan 5 – Heerhugowaard
website: http://baai.nu/happiness-beurs/?cn-reloaded=1
Nicole is aanwezig voor consulten!
Zwaagdijk oost, zondag 24 februari, spirituele wellnes beurs
Over de Leek. Entree € 2,50, consult max. € 10,Open van 12.00 -16.30 uur.
Ellis Bimmerman organiseert: www.elkekruid.jouwweb.nl
Mail: elkekruid@ziggo.nl of 0228-516729
Haarlem, zondag 24 februari, pcp beurs
Openingstijden van 10.30 – 17.00 uur
Gratis lezingen en workshops. http://www.pcpbeurs.nl
Nicole is aanwezig voor consulten!

Workshop tantra massage voor stellen
Op zondag 7 april en 30 juni 2019 organiseren Dick en Nicole een workshopdag tantra massage
voor stellen in Haarlem.
Heb je interesse reserveer de datum alvast in je agenda, en vraag om informatie!
Dick is al vele jaren ontspanningsmasseur en Nicole heeft 20 jaar praktijk in de vingers met sporten klassieke massage en Triggerpointtherapie.
Samen zijn wij het pad van de tantra opgewandeld, en het resultaat willen wij graag delen.
Een heerlijke verwendag voor elkaar, leer je partner opnieuw ontdekken!
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https://mail.google.com/mail/u/0?ik=74de977a16&view=pt&search=a...

Max. 6 stellen dus reserveer alvast een plekje.
INFORMATIE EN/OF RESERVEREN: mail:nickysplace@gmail.com of bel: 06-41041509 /
023-5321009

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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