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Nicole van Olderen <nickysplace@gmail.com>

Het EI komt uit! - De engelen komen logeren! – Samen een feestje maken:
maandelijkse nieuwsbrief van Nicky's Place
1 bericht
Nicky's Place Haarlem <nickysplace@gmail.com>
Aan: nickysplace@gmail.com

31 oktober 2018 om 19:24

Nieuwsbrief van Nicole van Olderen
Woensdag 31 oktober 2018
Lieve mensen, lezers, vrienden, geïnteresseerden,
En zo bewegen wij ons langzaam naar het einde van
een zeer bewogen jaar.
Ik bedoel daarmee te zeggen als we kosmisch kijken
naar wat onze lichamen allemaal te verduren krijgen.
Zojuist weer een update van Manuela ontvangen via
facebook:
“Het is zo intens voelbaar dat er zoveel licht
binnenkomt. Voor velen heeft het lichaam moeite om
het allemaal te verwerken. Op termijn zal het lichaam
zich aanpassen en zal het ons minder snel uit
evenwicht brengen. Wat nu trouwens ook al verschilt
van persoon tot persoon.”
Veel leesplezier, Nicole en Dick

www.nickysplace.nl
www.samenwerkennederland.nl
www.fantasyislandmassage.nl
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Vervolg Nicole: We kunnen daar zelf wel iets aan
doen hoor!! Door te mediteren of samen te komen en
ondersteuning te vinden met elkaar.
Dát wil ik gaan organiseren in deze “donkere”
maanden van dit jaar. Samenzijn dan wel fysiek op
een sfeervolle locatie of via de digitale snelweg.
Voordeel van het echt samenzijn is dat je nog eens
iemand spreekt en er ook werkelijk even uit bent!
Voordeel van de digitale bijeenkomsten is dat je niet
de deur uit hoeft en in je huispak écht even kunt
relaxen.
Ik ga jullie beide soorten evenementen aanbieden.
De data staan nog niet vast maar het ei wordt
uitgebroed!
Fantastisch hoe mijn nog niet ontwikkelde plannen
vorm gaan krijgen. Gewoon door te blijven focussen
zoals mijn liefde Dick regelmatig blijft roepen. Omdat

De beurs was een feestje!
We hebben genoten, de deelnemers hebben
samen met mij een warme ontspannen sfeer
neergezet en de bezoekers gingen weer
tevreden naar huis. Bekijk het filmpje eens
dan zie je zelfs een kleine vlinder door het
beeld heen fladderen!
De volgende beurs is op 10 februari 2019 en
dan bestaat Nicky’s Place 20 jaar en vieren
wij een feestje.
Maar voor die tijd hebben jullie mijn
nieuwsbrieven allang weer gelezen.
Er is veel gebeurd… ja zeker, ik ben wederom
naar het fantastische concert van Deva
Premal, Miten en Manose geweest. Dit keer
zat ik helemaal in de nok.
Primeur!
Mijn eerste inspiratielezing heb ik gehouden voor een groep mannen uit het zakenleven, wat een
avontuur is dat geweest zeg. Ze luisterden aandachtig naar de boodschap die ik kwam brengen
over het gebruik van een “andere taal”! De taal van gevoel en de taal van wenskracht. Ik heb voor
ze gezongen op de melodie van Fuhr Elise, een eigen geschreven tekst, vol kracht en optimisme.
De inspiratieavonden gaan van start in Haarlem in een pand met een ruim podium, goede
geluidsinstallatie en een koffie en thee bar. Een ruimte om even na te praten en voldoende ruimte
om een dansje te doen na afloop.
Op deze fantastische avonden kan je komen genieten en de batterij van je lijf opladen om daarna
weer verder te gaan.
DANSEN VAN VREUGDE!
Ook hebben wij weer heerlijk gedanst, dit keer
in de Orangerie van Elswout samen met een
jarig jobje. Wat een feest! De dansfeesten van
Letz Party zijn altijd de moeite waard!

17-4-2019 14:08

Gmail - Het EI komt uit! - De engelen komen logeren! – Samen een fee...

3 van 11

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=74de977a16&view=pt&search=a...

De volgende dag was de reünie van mijn
familie waarbij het een hele klus was om mijn
moeder uit het afgesloten marathongebied
van Amsterdam te krijgen. Maar op haar 85ste
heeft ze dat toch weer geflikt, en was zij de
madre familias op onze reünie.

EN de Engelen komen logeren!
Op dinsdag 20 november kun jij de engelen van harte welkom
heten bij jou thuis!
Vóór de logeerpartij van 5 dagen kun je drie wensen
formuleren!
Zet je wensen geformuleerd in het NU en in positieve
bewoordingen, maak het "niet te vaag" want "wat je zaait zul
je oogsten".
Gebruik genoeg woorden om het duidelijk te maken.
Als je liefde wilt, vraag dan liefde van een huidige of nieuwe
partner, anders heb je straks een zwerfkatje voor de deur
zitten.
Als je een eigen nieuwe woonruimte wenst zet er dan het
woord zelfstandig bij zodat je niet inwoont bij je tante die een
groot huis heeft en hulp behoevend is (tenzij je dat wilt)
Je kunt ook maar één of twéé wensen maken of wensen voor
wereldvrede, of harmonie op je werkplek of vrede tussen je
huisdieren of troost voor een familielid, of een nieuwe baan
voor je kind.
Altijd in de positiviteit formuleren want zo hoort het!
Succes met het maken van jouw drie wensen!
Meer informatie volgt
Vraag meer informatie aan via de mail
nickysplace@gmail.com

In 2019 bestaat Nicky’s Place 20 jaar!
Dus ook de spirituele beurs op 10 februari 2019 krijgt een feestelijk tintje!
Of misschien nog wel een feestje ergens, wie weet?
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Medium en Lerares
Privé consulten in Oudkarspel op woensdag
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

ACTIVITEITEN VAN NICOLE VAN OLDEREN
Hillegom, zondag 4 november 2018, Spirit & More
Een nieuwe spirituele beurs georganiseerd door Annemiek Cornelissen.
o.a. Mediumschap, aura lezen, healing en verkoopstands.
Open van 12.00 – 17.00 uur GRATIS toegang.
O.a. met Nicole van Olderen
Villa Flora Hillegom | Floraplein 35 | 2181 RV Hillegom
Haarlem, woensdag 7 november, mediumschap in de Groene Godin 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 twee plekjes vrij!
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
Volle Maan, dinsdag 20 november, de Engelen komen logeren.
Heb jij ook al eens meegedaan als gastvrouw of gastheer en de Engelen voor vijf dagen te logeren
gehad in je huis? De reacties zijn fantastisch!
Doe ook mee, het kost NIETS, alleen TIJD en LIEFDE!!
Je kunt je opgeven via de mail nickysplace@gmail.com en aansluiten bij de faceboekgroep De
Engelen komen!
Om de Engelen op gepaste wijze te ontvangen, moet je op dinsdag 20 november om 22.30 uur
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thuis zijn (of op je aangegeven adres/plek).
Bereid je alvast voor op het bezoek van de Engelen door in een gepaste kamer of een gepast
hoekje van waar je bent het volgende op te stellen:
1 witte kaars (die je zelf gezegend hebt of een gewijde kaars of theelicht)
1 witte bloem of een plant met witte bloemetjes
3 hartenwensen opgeschreven op een vel papier in een envelop gevouwen
1 appel die je op die envelop legt
Haarlem, zaterdag 24 november, koffie drinken met de Engelen
Je bent van harte welkom om je ervaringen met elkaar te delen, vragen te stellen en een
engelenkaart te trekken.
Toegang: € 5,00, ochtend van 10.00 – 11.30 uur.
Locatie: de huiskamer van Nicole, Cornelissteeg 4, zijstraatje van de Grote Houtstraat bij nummer
135, 2011 EA Haarlem.
Haarlem, zaterdag 24 november, koffie drinken met de Engelen
Je bent van harte welkom om je ervaringen met elkaar te delen, vragen te stellen en een
engelenkaart te trekken.
Toegang: € 5,00, middag van 14.00 – 15.30 uur.
Locatie: de huiskamer van Nicole, Cornelissteeg 4, zijstraatje van de Grote Houtstraat bij nummer
135, 2011 EA Haarlem.
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/programma-2017/
https://goo.gl/maps/Tq3avCSbnNL2
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
http://www.sammasaya.com/
Haarlem, woensdag 19 december, mediumschap in de Groene Godin met Nicole van Olderen
De Groene Godin is in Kerst sfeer en wij nodigen jou en de Spirits uit om er samen met ons
een mooie avond van te maken!
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

WARM

AANBEVOLEN
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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: https://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, moederborden.
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)
YogaParts en Horizon Massage organiseren opnieuw een 6daagse Yoga-Chakra-vakantiereis naar Marrakesh van 4 tot 10
mei 2019.
Diep verscholen in het Atlas Gebergte, ongeveer 50 km van de stad Marrakesh,
ligt Salama Ayurveda, het eco-verblijf van Khalid. Eenmaal daar aangekomen
gaat het als vanzelf; je geeft je over aan rust, stilte en bezinning.
Yoga en mindfulness, ademhaling, lichaamsbewustzijn en –beheersing, concentratie en meditatie.
Deze lessen zijn goed en prettig te volgen voor iedereen, beginner of meer
gevorderd.
Elke dag is er aandacht voor één van de zeven hoofdchakra’s die
verdeeld over je wervelkolom liggen. Naast uitleg over de werking en betekenis van elke chakra,
worden er passende energie- en korte massage-oefeningen gedaan.
In de middag is er volop gelegenheid voor totale ontspanning. Er is een zwembad, hangmatten, een
stromende beek, vele idyllische zitplekjes.
Je overnacht in een eenvoudige, maar kleurrijke 2-persoonskamer met eigen badkamer met douche
en toilet.
Er wordt gekookt vanuit de Ayurvedische visie het is altijd een uitgebalanceerd menu, rijk aan
smaak en kleur.
De kosten voor deze onvergetelijke 6-daagse reis zijn € 895,00 per persoon
(inclusief vol pension, transfer van en naar de luchthaven, het programma, een
stilte wandeling met voetenbadmassage en een hammam behandeling).
De aanbetaling van € 200,00 (hierover is geen teruggave mogelijk) dient binnen
10 dagen na boeking bij ons binnen te zijn. Het restant bedrag dient uiterlijk 6
weken voor aanvang te zijn voldaan.
Monic van Dillen info@horizon-massage.nl of bel 06-40266698
https://horizon-massage.nl/yoga-chakra-retreat/
YogaParts en Horizon Massage
organiseren een 5-daagse Mindfulness- Yoga vakantiereis voor Ouder én Kind
naar Marrakesh van 28 april tot 2 mei 2019.
Een Quality Time reis voor ouder én kind (van ongeveer 8 tot 14 jaar)
samen met daarin een dagelijks aanbod van mindfulness en yoga voor
ouder én kind en natuurlijk tijd om samen heerlijk vakantie te vieren op
een wonderschone plek met Marokkaanse verrassingen.
Mindfulness en relaxte, milde yoga, oefeningen rondom ademhaling,
lichaamsbewustzijn en –beheersing, concentratie en milde meditatie.
Deze lessen zijn afgestemd op de kinderen; de ouders mogen natuurlijk
meedoen.
Er is een zwembad, hangmatten, een stromende beek, vele idyllische zitplekjes.
Je overnacht in een eenvoudige, maar kleurrijke 2-persoonskamer. Deze is
gebouwd en ingericht in de traditionele Berber-stijl, incl. eigen badkamer met douche en toilet.
De kosten voor deze mooie reis zijn € 1150,00 voor jullie samen,
(inclusief transfer van en naar de luchthaven, vol pension, het programma, een
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hammam behandeling voor jullie beiden, een middag naar Marrakesh.)
Monic van Dillen info@horizon-massage.nl 06-40266698
https://horizon-massage.nl/yoga-chakra-retreat/

Vierhouten, 7 tm 10 juni 2019, 25 ste Eigentijds Festival
Je kunt je nu inschrijven via de website en betaalt dan € 40,- voorinschrijvingsgeld. Je
voorinschrijving is pas definitief als je dit bedrag aan ons hebt overgemaakt. Dat bedrag wordt in
mindering gebracht op het totaalbedrag dat je verschuldigd bent als het festival in Vierhouten
definitief doorgaat op het moment dat we het eerder genoemde minimum aantal van 400
voorinschrijvingen voor 15 oktober kunnen noteren.
We laten je dat na die datum zo snel mogelijk weten. In dat geval krijg je € 10,- korting op de
deelnameprijs van € 215,- (excl. verblijfskosten) en betaal je € 205,- Een extra reden om je nu al in
te schrijven!!

Beurzen van collega's
Almere, zaterdag 3 november & zondag 4 november, Spiritueel Festival
Spiritueel festival van Monique Vork en medewerkers
Locatie: Spiritueel Centrum Nederland, Gebouw van Stad en Natuur, Kemphaanstraat 1, 1358 AD
ALMERE (De Kemphaan), Nederland.
Gratis toegang, geopend van 10.00 – 16.30 uur.
Voor meer informatie mail: info@spiritueelcentrumnederland.nl
Website: www.spiritueelcentrumnederland.nl
Hillegom, zondag 4 november 2018, Spirit & More
Een nieuwe spirituele beurs georganiseerd door Annemiek Cornelissen.
o.a. Mediumschap, aura lezen, healing en verkoopstands.
Open van 12.00 – 17.00 uur GRATIS toegang.
O.a. met Nicole van Olderen
Villa Flora Hillegom | Floraplein 35 | 2181 RV Hillegom
Nieuwkoop, zondag 11 november, spirituele beurs Groene Hart
Consulten kosten max. € 13,-, open van 11.00 – 17.00 uur. Toegang € 4,Locatie: Kaleidoscoop, de Verbinding 2 in Nieuwkoop. https://goo.gl/maps/my5J7U1C1Wr
Organisator: Jolanda de Koter, website: http://www.groenehartspirituelebeurzen.
nl/index.php/programma
Drachten, zondag 11 november 2018, pcp beurs
Hotel van der Valk Drachten, Lavendelheide 4, 9202 PD Drachten
Open 10.30 – 17.00 uur, toegang € 7,- , consulten max. € 15,Gratis lezingen en workshops. https://www.pcpbeurs.nl
Sneek, zondag 18 november 2018, pcp beurs
Van der Valk Hotel Sneek, Burgemeester Rasterhofflaan 1, 8606 KZ Sneek
Open 10.30 – 17.00 uur, toegang € 7,- , consulten max. € 15,Gratis lezingen en workshops. https://www.pcpbeurs.nl
Uithoorn, zondag 18 november, spirituele beurs Lona Mooy
Deze beurs is kleinschalig en mede daardoor zeer uitnodigend.
Entree € 5,-. Openingstijden 11.00 t/m 17.00
Adres: Restaurant "Geniet aan de Amstel", Marktplein 2, 1421AC Uithoorn.
Meer informatie via de link naar facebook of www.mooyvision.nl
Hoorn, zondag 25 november, spirituele beurs
Elles Bimmerman organiseert in Wijkcentrum Kersenboogaard
www.elkekruid.jouwweb.bl
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IJmuiden, zondag 2 december 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/
Exloo, zondag 9 december 2018, pcp beurs
Fletcher Hotel-Restaurant De Hunzebergen, Valtherweg 36, 7875 TB Exloo
Open 10.30 – 17.00 uur, toegang € 7,- , consulten max. € 15,Gratis lezingen en workshops. https://www.pcpbeurs.nl

Programma van collega's
Heemstede, donderdag 1 november, de leugen regeert
Spreker B. Izar schetst een nóg duidelijker beeld voor wat betreft de 'Macht van de onzichtbare
bankiers', want de leugen regeert tot op vandaag.
Wat kunnen we als 'slachtoffers' van de leugen nog meer doen in deze nog lang niet zo makkelijke
tijden.
Hoe dat kan en op welk termijn dit kan gebeuren hoor je op deze bijzondere avond.
Hij zal ook de 'Protocollen van de wijzen van Sion' onder de loep nemen. Een eye opener!
Deur open 19.30 uur, aanvang 20.00 – 22.30 uur. Kosten € 10,DeLezing.nl op de Stormvogelweg 1 in Heemstede
(vlak naast het station Heemstede-Aerdenhout). Zie:
https://www.delezing.nl/lezingen/bizar-de-macht-van-de-onzichtbare-bankiers
Rotterdam, zaterdag 3 november, Leren Loslaten
“Om los te laten is liefde nodig”, zei Nelson Mandela. In diens geest leert Jan Bommerez ons hoe
we onze hersenen uit de overlevingsmind halen. Hoe we kunnen loslaten, net zo onbewust en
natuurlijk als ademen. Zoals we dat konden toen we nog kind waren.
Lees over Jan’s training Leren Loslaten op 3 november.
Er zijn nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.
Reserveer hier je plaats in één van de de workshops van Jan.
Warme groet, Jan Bommerez
Rotterdam, zondag 4 november, Moeiteloos leren leven
Als je met bloed, zweet en tranen hebt ontdekt dat hard werken niet perse oplevert waar je van
droomt, probeer dan eens moeiteloosheid, de manier waarop het Universum werkt… Lees over
Jan's training Moeiteloos leren leven op 4 november
Spreker Jan Bommerez is internationaal spreker over verandering en transitie, waarbij hij de link
maakt naar emotionele intelligentie.
Er zijn nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.
Reserveer hier je plaats in één van de de workshops van Jan.
Warme groet, Jan Bommerez
Haarlem, zaterdag 3 november, Workshop Stembevrijding "Licht en Donker"
Samen zingen en klinken heeft een enorme potentie: het verbindt, brengt vreugde en vitaliteit. Het
is een krachtige vorm van expressie, dichtbij wie je werkelijk bent.
Tijd: 14.00 - 17.00 (inloop vanaf 13.30)
Locatie: Kapel Rosenstock-Huessy Huis, Hagestraat 10, Haarlem
Entree: € 15,- in voorverkoop en € 17,50 aan de deur
Kaarten in VVK verkrijgbaar in de winkel (Gierstraat 8) of hier online.
Hillegom, zaterdag 3 november, Henk Fransen
Zelfgenezing met behulp van je mind. En daarbij wordt met ‘genezing’ bedoeld: heling van je
lichaam, maar ook heling op de andere niveaus van je bestaan: je gedachten, je emoties, je relaties
en zelfs je ziel.
Villa Flora Hillegom | Floraplein 35 | 2181 RV Hillegom
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Tijd: 14.00 uur – 17.00 uur. Kosten: € 15,Aanmelden voor deze lezing uitsluitend via www.bewustbollenstreek.nl
Meer info? Angela Roelen : 06- 22329846
Mail: info@bewustbollenstreek.nl of info@asmaracentrum.com
Haarlem maandag 5 november, Energetische Adem/meditatie avond.
Via de bewuste adem leg je contact met jouw basis, jouw I AM, Jouw Ziel.
Van 19.30 uur tot 21.00 uur.
Alles wat er mag zijn ontvouwt zich in het moment.
Kloppersingel 131, 2021 CV Haarlem.
Voor informatie of aanmelden: www.Loopjevast.nl
mail: Helena@loopjevast.nl, of telefoon: 023 5324288
Noord-Scharwoude: start op maandagmiddag 5 november TAROT CURSUS o.l.v. Anneke
Biersteker de Vries
aanvang 13:30 u, aanwezig 13:15 u gewoon bij mij thuis.
We gaan dan werken met traditionele Tarotkaarten die de grote en kleine arcana bevatten.
Heb je al een kaarten set met de grote en kleine arcana in je bezit, dan kan je die gewoon
meenemen.
Een positieve en moderne tarotdeck zijn de Engelen tarot kaarten van Doreen Virtue en Radleigh
Valentijn.
Deze kan je bestellen via bol.com of via mij, kosten € 25,=
De kosten van de cursus zijn € 35,=
Voor thee, koffie en versnaperingen wordt gezorgd.
Altijd leuk om op deze manier dichter bij jezelf te leren komen.
Aanmelden bij Anneke (0226) 31 80 70 of (06) 51 72 17 14
Lisse, zaterdag 10 november, 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
Egmond Binnen, zaterdag 10 november, de kracht van mineralen
Deze lezing wordt gegeven vanuit stichting XCodex door Terah Beek. Terah heeft klinische
psychologie gestudeerd en is ook natuurvoedingskundige. Ze is werkzaam bij The Health Factory,
producent van nano mineralen en van daaruit verdiept ze zich al ruim 5 jaar in mineralen. Ze is
gefascineerd door het menszijn en de Holistische weg naar lichamelijke en geestelijke gezondheid
en Heelwording.
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 (vermeld duidelijk jouw naam bij de betaling)
https://www.dehartcirkel.nl/agenda/lezingen/101-10-november-2018-de-kracht-vanmineralen
Houten, zondag 11 november, Shine! It’s TIME to SHINE.
Met honderden lichtwerkers en lichtdragers bij elkaar? Dat kan!
Een groots opgezet geheel met ca. 25 meewerkende organisaties en bedrijven.
Tevens wordt die dag de ‘Shine Community’ opgericht.
Nieuwsgierig naar het programma? Voor alle info: KLIK HIER
Van 10.30 – 17.30 uur, kosten vanaf € 25,- p.p.
voor tickets: http://www.shine-event.nl/tickets.html
Met o.a. Tetsiea Blijham, Maggie Tahalele, Jaap Plooij, Kaiyann Isa, Evert Jan Beverwijk, Rosita
Megchelenbrink, Chris Pouw, Dennis Chan, Christa Nagtegaal, Emile Ratelband, Collinda de Groot,
Kris Holwerda, Petra Giesbergen, Ivo de Jager, Jane Haridat, Rolf Nuyts, Helen Kidd & Ineke
Grimm.
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Breda, zaterdag 17 november, Workshop “MAGUS, Klassieke Westerse Magie”.
Benjamin Adamah brengt in deze unieke workshop de magie helemaal terug
naar de wortels.
Elke cursusdag staat in het teken van één van de vier elementen, die je
in jezelf zult leren herkennen en waar je mee leert werken.
Kapel van de Sacramentskerk, Zandberglaan 58, 4818 GL Breda
Website: www.skyhighcreations.nl of een mail naar: info@skyhighcreations.nl
Haarlem zaterdag 17 november, inspiratieochtend
Deze inspiratieochtend staat in het teken van jouw *IK BEN aanwezigheid.
Kan je nog meer bewustzijn toestaan, energie voor je laten werken en expanderen voor jouzelf, de
prachtige mens die jij bent? De ochtenden zijn los van elkaar te volgen.
I AM YOU are AMAZING! Van 9.30 - 12.00 uur.
Voor informatie of aanmelden: www.Loopjevast.nl
mail: helena@loopjevast.nl, telefoon: 023 5324288, Kloppersingel 131, 2021 CV Haarlem.
Haarlem, zondag 18 november, workshop Qigong
Dit is de laatste workshop van 2018 en ik laat je de kracht van de Chinese klanken ervaren. Je zult
merken dat dit een fijne manier is om je hoofd tot rust te brengen. Diverse qigong oefeningen zullen
aanbod komen, en de focus ligt op de Cranes walk /de kraanvogel. Een mooie beweging die van
binnenuit begint en zich uitstrekt tot in de toppen van je tenen en je vingers. Deze oefening staat in
het teken van balans. Doe je mee? De eerste 3 aanmeldingen betalen €50 i.p.v. €60!
Meer informatie vind je hier
Van 10:00 16:00 uur, locatie: Studio Wilhelminapark Wilhelminapark 28 2012 KC Haarlem. Hopelijk
tot snel! Hartelijke groet, Lilian Velthoen
Chi Neng Qigong Haarlem
www.CNQHaarlem.nl of facebook: www.Facebook.com/CNQHaarlem
Alkmaar, zondagochtend 25 november lunchconcert van de zussen Martine en Heleen
Nijenhuis
Sfeervolle licht klassieke muziek en eigen composities van Heleen voor piano en viool in de
hartfrequentie 432 Hz
Inclusief koffie, lekkernijen en een heerlijke lunch na afloop van het concert.
Entree: 34,50 Tijd: 10.30 - 13.30 uur Aanvang concert 11.00 uur
Adres: Restaurant ’t Gulden Vlies, Koorstraat 30, Alkmaar
Opgave via: https://guldenvlies.nl/product/zondagochtendconcert-25-november/
Lisse, woensdag 28 november, 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

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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