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  Nieuwsbrief van Nicole van Olderen

Voor de maand april en daarna

Zaterdag 6 april 2019

Lieve vrienden, collega’s, bekenden en spiritueel
geïnteresseerden,
Eindelijk daar ben ik weer!
Het duurt nog steeds voort, die zoektocht naar een
“nieuw” ritme in mijn leven!

Liefdevolle groet van Nicole en Dick

Waar mijn H A R T J E blij van wordt

Ik word uitgenodigd en gevraagd en steeds weer mag ik mijzelf
afvragen “waar wordt mijn hartje blij van!”
En dat sluit dan weer naadloos aan bij mijn numerologische jaar 22/4
waar ik nog tot 30 augustus in vertoef.
Waar ga ik nou wel en waar ga ik nou niet mee aan de slag, in ieder
geval vraag ik mijzelf vaak af wat zijn mijn idealen, wat heb ik de
komende jaren voor ogen? Waar ligt mijn passie?
En dan ga ik verder met visualiseren en in gedachten vorm geven van
mijn pad.

Vliegen door de agenda

Mijn agenda bevat net als bij iedereen 7 dagen van 24 uren in een
week, echter de plannen en activiteiten zijn voldoende voor wel 9
dagen per week. En dat is voor een enthousiasteling als ik met een
gezonde dosis energie een zoektocht!
Het schrijven van de maandelijkse nieuwsbrief komt op een lager punt
in mijn agenda terecht, misschien omdat ik ook “last had” van
Mercurius retrograde, en tegelijk ook de drukste maand maart sinds
vier jaar door mijn handen heb zien vertrekken.
In ieder geval ben ik vol goede voornemens om weer regelmatig van
mij te laten horen. Er is weer zoveel te doen.
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Contact met jouw borsten.
De Groene ZUSTER, een andere kijk op borstcontrole.

Nicky’s Place 20 jaar!
De eerstvolgende beurs is op zondag 13 oktober in
Oudkarspel

Wij kijken met veel tevredenheid terug op de verjaardag van
Nicky's Place! De loterij met leuke prijzen heeft weer vele blije
gezichten gebracht en de stralende aanwezigheid van Thérèse
samen met de andere vrijwilligers Dick, Anne, Marjo en Sofija
maakt dat ik de organisatie van de beurs LICHT neer kan zetten.
Dat licht mag ik dan verspreiden samen met het TEAM wat keer
op keer van samenstelling veranderd.
Er komen steeds weer nieuwe spiritueel werkers en therapeuten
uit de regio Kop van Noord-Holland op mijn pad, en samen kijken
wij dan of het werken op onze beurs bij jou past.
Dan stel ik het team samen om met elkaar jou en jou en jij ook
van dienst te zijn om ons licht te verspreiden!!

Waar ben ik te vinden ....

Op de Happiness beurs in Heerhugowaard
Zondag 7 april, open van 12.00 - 17.00 uur, toegang gratis. Consulten
vanaf € 10,00

Kijk voor alle informatie in de agenda.

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
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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.

LENTE EN ZOMERSCHOOL bij Nicole thuis

Ik geef deze Lente en Zomer diverse mogelijkheden om jouw
eigen intuïtie te ontdekken, OF een stapje verder te gaan en
je innerlijke kracht van "meer" licht te voorzien jezelf meer
vertrouwen te geven en door middel van oefeningen, inzichten
en meditatie en healing dichter bij jezelf te komen.

Haarlem, 18,19,25 mei ** HET VERVOLG **
Heb je al een basis aan kennis, bij mij of een andere trainer
dan ben je van harte welkom om verder te onderzoeken.

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

Bennekom, vrijdag 17 mei 2019, Lezing door Tanis Helliwell
ELEMENTALS AND THE GIFTS THEY BRING US
In deze lezing zal Tanis dieper ingaan op hoe elementenwezens ons de gaven van het
niet-gehecht-zijn, humor, om jezelf kunnen lachen, verbeeldingskracht en hoe te
manifesteren schenken. Gaven die bijdragen aan het verfijnen van je instrument en je
waarnemingsvermogen. Hierdoor wordt je vermogen in hoe je contact maakt, communiceert en co-
creëert met natuurwezens vergroot.
Tanis: ‘Nature spirits, also called elementals, are the form builders on our planet. They include
elves, fairies, leprechauns, gnomes and many others and are found throughout the world. Without
elementals there would not be a world, as there would not be bodies for beings to inhabit. If we
learn to listen and understand their language, we can learn how to co-create with elementals to
become full creators.’
Datum & Tijd: Vrijdag 17 mei 2019 van 19.30 - 21.45 uur. Inloop vanaf 19.00 uur.
Plaats: De Ontmoeting, Emmalaan 1, 6721 ET Bennekom
Kosten: € 25,00, inclusief koffie, thee en koekjes
Info en opgave: zie http://tinyhero.nl/nl/tanis-helliwell/; opgeven via Marjolein Baars,
info@tinyhero.nl of 06-273 664 62.

X - X - ~ * X * ~ - X - X

Werkhoven, zaterdag 18 en zondag 19 mei, workshop door Tanis Helliwell
WORKING TOGETHER WITH NATURE SPIRITS, ELEMENTALS TO HEAL THE
EARTH. Make the bridge by being the bridge
Steeds meer mensen beseffen dat de aarde een levend wezen is, een eigen bewustzijn heeft en
door een fundamentele transformatie gaat. Zij willen ‘iets doen voor de aarde’ en zélf actief
bijdragen aan het bewerkstelligen van een nieuwe, gezonde balans, vitaliteit en heelheid, waarin op
liefdevolle wijze mét de aarde wordt samengeleefd.
Heb je een (stille) wens en wil je bijdragen?
Neem je wens mee en onderzoek hoe je er mee aan de slag kunt.
Via oefeningen en informatie wordt er dieper ingegaan op ◦ Hoe maak je contact met
elementwezens?
◦ Hoe werk je samen met natuurwezens als partners?
◦ Hoe bouw je een ontmoetingsplaats in je tuin, je huis of een natuurlijke omgeving?
◦ Hoe kan je met behulp van de vijf elementen een balans creëren binnen hetgeen er nodig is?
◦ Hoe kun je je dieper verbinden en committeren?
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◦ Hoe dicht je het gat tussen ‘oefeningen doen’ en de toepassing in de dagelijkse realiteit?
D.m.v. praktische tools kun je handen en voeten geven aan de brug die je wilt bouwen en zijn.
Data en tijden: 18 en 19 mei 2019, zaterdag 10-18 en zondag 10-17 uur, inloop vanaf 9.30 uur.
Plaats: Conferentiecentrum Samaya , Hollendewagenweg 20, 3985 SG Werkhoven. Voor
mogelijkheid tot overnachting contact: info@samaya.nl of 0343-552332
Kosten: € 349,- inclusief biologische, vegetarische lunch, koffie, thee en koek op beide dagen.
Info en opgave: zie http://tinyhero.nl/nl/tanis-helliwell/; opgeven via Marjolein Baars,
info@tinyhero.nl of 06-273 664 62.

X - X - ~ * X * ~ - X - X

Shungite, geloof je dit?
Dat Shungite pas werkt na ongeveer 48 uur?
Dat Shungite wel bij 4G werkt maar niet bij 5G?
Dat je vooral veel steentjes in je water nodig hebt voor het juiste resultaat?
Dat Shungite het water zuur maakt.
Als je hanger doorbreekt je deze niet meer nodig hebt?
Dat je Shungite steeds moet reinigen?
Als je dit voor waar aanneemt lees dan vooral niet verder.
Ben je nieuwsgierig? Kijk dan hier

X - X - ~ * X * ~ - X - X

Sundancer, activiteiten april – mei 2019
Iedere vrijdagmiddag van 13.30 tot 16.30 bieden we onze klanten en overige geïnteresseerden de
gelegenheid zonder afspraak bij ons langs te kunnen komen. Wil je een kijkje nemen in onze
winkel, een product kopen of een bestelling af komen halen, kennis maken met Piet en/of Rineke of
andere klanten, een korte vraag stellen of een korte test willen laten doen of een bepaald middel
goed voor je werkt?
Je bent van harte welkom, de koffie en thee staat voor je klaar. 
Graag tot dan! http://www.sundancer.nl/
Team Sundancer, Karweistraat 13, 3264XV Nieuw-Beijerland
Ps. Kom je van ver en wil je jezelf kort laten testen?
Bel even op de dag zelf of Rineke aanwezig is.

X - X - ~ * X * ~ - X - X

Oudkarspel, workshop samengestelde gezinnen
Hand in hand samen. Hoe doe je dat met een samengesteld gezin?
In deze workshop gaan we o.a. kijken naar de volgende zaken:
Wat is mijn plek binnen het samengestelde gezin?
Hoe krijg je rust en harmonie. zowel in het nieuwe gezin als met de ex-partners?
Hoe kun jij jouw plek behouden?
https://www.veelgoeds.com/samengestelde-gezinnen.html

X - X - ~ * X * ~ - X - X

Delft, Het Boomhuis, activiteiten in april 2019:
Woensdag  3, 10, 17, 24  Healing, 10.00 – 16.00 uur, vrije toegang
Donderdag  18  ‘Zing vanuit je Hart’ door Lambert Mutsaers, 20:00-21:30uur, €10,-.Info en
aanmelden: www.lambertmutsaers.nl
Zondag 28 april Gemeenschappelijke Viering van Mediumschap, 11:00 – 12:30 uur. Vrije toegang,
donaties zijn welkom. Na afloop is er gelegenheid om tegen een kleine betaling een lichte lunch te
nuttigen.
Het Boomhuis Delft, Beukenlaan 2A, 2612 VC Delft
www.hetboomhuisdelft.nl

X - X - ~ * X * ~ - X - X
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Weesp, Centrum Zwave!, activiteiten in april 2019: 
Donderdag 4 april: Tijd voor Inspiratie m.m.v. José Gosschalk
Donderdag 11 april: Oefenavond Mediumschap 
Donderdag 18 april: Reading & Healing avond 
Donderdag 26 april: Demonstratie Mediumschap met Janneke Leber 
Frank & Anita - Zwave Weesp
Spoorstraat 4, Weesp, NH 1382 AC
https://www.zwave-weesp.nl/Welkom

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: 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,
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

Oud-Beijerland, donderdag 11 april, “De Tranen van onze Voorouders”
Met Maarten Oversier
In deze lezing gaat Maarten dieper in op de uitingsvormen van de "tranen van onze voorouders". In
een veilige respectvolle omgeving komen praktijkverhalen aan bod die veel herkenning zullen
geven.
Van 19.30 – 23.00 uur. Kosten € 17,50 in de vvk.
Kerkje van Vrijzinnigen Nederland, Beneden Molendijk 35, 3262 AA Oud-Beijerland
Aanmelden via de website www.skyhighcreations.nl
of door een mail te sturen naar info@skyhighcreations.nl

Bergen NH, zaterdag 13 april, ECO DORP Bergen NH, door Fredjan Twigt
Het gehele project “Ecodorp Bergen” is passend in het gehele
tijdbeeld-wereldbeeld van sterke vernieuwingen en veranderingen
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op Aarde. Fredjan zal stellig in staat zijn om alle positieve
aspecten van deze “nieuwetijdsbeweging” toe te lichten.
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 13 april, Congres “Orgaantransplantatie; en hoe zit het met de donor?” Met
Pim van Lommel, Erwin Kompanje, Ger Lodewick, Mieke Mars en Ton Verlind.
De donor is veelal "hersendood" verklaard. Is hij dan werkelijk dood? Het probleem is dat daar
verschil van mening over bestaat. Wat doet orgaan uitname met de donor? Wat doet orgaandonatie
met naasten?
Van 10.00 tot 18.00 uur. Kosten € 50,-- in de vvk.
Kapel van de Sacramentskerk, Zandberglaan 58, 4818 GL Breda
Aanmelden via de website www.skyhighcreations.nl
of door een mail te sturen naar info@skyhighcreations.nl

Santpoort, woensdag 17 april, Opstellingen
Van 19:30 – 22:00
Praktijk voor communicatie, Hagelingerweg 74 Santpoort noord
Kosten: €35,- incl koffie en thee
Begeleiding: Ina Oldewarris Graag van tevoren opgeven

Aalsmeer, donderdag 18 april, Mediumavond door Tony
Toegang in vvk € 12,50, aan de zaal € 15,-
Aanvang 20.00 – 22.00 uur – zaal open 19.30 uur
Eén reading per persoon / Minimale leeftijd; 18 jaar
Praktijk Tony Rekelhoff, Van Cleeffkade 15, 1431 BA Aalsmeer
www.tonyrekelhoff.nl, mail info@tonyrekelhoff.nl
M: 06-4261 7945

Haarlem, dinsdag 23 april, BEWUST HAARLEM LEZING,
ZELFGENEZING MET BEHULP VAN JE MIND | MET HENK FRANSEN
Henk Fransen is een bekend complementair werkend arts. 
Er zijn 250 tickets beschikbaar. Lees meer + bestel tickets!

Dinsdag 23 april, The Health Factory; Wwwebinar Platina
Micha geeft om 20 uur een webinar over nano platina. 
Leer hoe platina ingezet kan worden bij emotionele stress, om het immuunsysteem te versterken en
om gezonde celdeling te bevorderen.
Inschrijven kan via deze link!

Oud-Beijerland, zaterdag 27 april, “Leven voor en na de dood”
Workshop met Rolf Nuyts
Rolf Nuyts weet zich d.m.v. de door Bob Monroe ontwikkelde Hemi-Sync® methode toegang te
verschaffen tot verschillende bewustzijnsniveaus, waardoor hij ook contact kan maken met de
wereld van het leven na de dood.
In de workshop zal Rolf je de Hemi-Sync® methode leren gebruiken om zelf toegang te krijgen tot
de wereld van het leven na de dood. Theorie en oefeningen worden afgewisseld waardoor je stap
voor stap de verschillende bewustzijnsniveaus leert verkennen en de andere wereld betreden.
Van 10.00 – 18.00 uur. Kosten € 95,-- in de vvk.
Kerkje van Vrijzinnigen Nederland, Beneden Molendijk 35, 3262 AA Oud-Beijerland
Aanmelden via de website www.skyhighcreations.nl
of door een mail te sturen naar info@skyhighcreations.nl

Haarlem, zondag 28 april, Bostocht Elswout
Wandelend in de natuur gaan we op zoek naar het contact met de natuur en onszelf.   
Wapen van Kennemerland, Ramplaan 125, 2015 GV Haarlem
Bijdrage: € 12,50 p.p. inclusief twee kopjes koffie of thee, een meditatie in de natuur en een Sjerps
remedie. Van 11.00 – 14.00 uur.
Door: René Rademaker en Ingrid Sjerps
Opgeven: tel. 06-3630 6586 of email skaja@ziggo.nl

Haarlem, zondag 28 april, klankschalenligconcert.
Even de tijd nemen voor jezelf en heerlijk ontspannen liggen en
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de magische en helende klanken van de schalen hun werk laten doen.
Matjes, dekens en kussens zijn aanwezig dus je hoeft zelf niets mee te nemen.
In de kapel van het Rosenstock Huessy huis, Hagestraat 10, Haarlem. Kosten € 15,-. Aanvang:
14.30 – 16.00 uur.
Opgave bij Anneke Vrijenhoek. 06- 51707173 of 023-5259190

Oudkarspel, donderdag 2 mei, opstellingenavond
Dit is een workshop met allerlei oefeningen die gebaseerd zijn op systemisch werken. Door te
voelen, te ervaren en te kijken kun je dichter bij je kern komen.
Het Behouden huis - Oudkarspel, Dorpsstraat 850.
Aanvang: 19.30 tot 22.00 uur. Deur open 19.00 uur.
Kosten: €15.00 inclusief / € 65.00 wanneer je een thema inbrengt. Voor informatie en opgeven:
Paulien Hartog: info@veelgoeds.com

Beurzen van collega's

Rijswijk, 6 & 7 april, paranormaal alternatief
Van 10.00 – 17.00 uur, entree in de vvk € 5,00
Gratis parkeren in de directe omgeving (kantorenpark Plaspoelpolder).
Daarnaast beschikt De Broodfabriek over een parkeergarage (gratis).
Volmerlaan 2, 2288 GD Rijswijk.
Website: https://paranormaalalternatief.nl/

Heerhugowaard, zondag 7 april, 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: https://baai.nu/happiness-beurs

Hillegom, zondag 14 april, 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.

Haarlem, zondag 14 april, EPC Beurs
Deze gezellige paranormale beurs met bekende mediums, kadoshop Home & Joy, cursus proefles,
zaalreading door Greet Vermeulen.
Gratis goodie-bag zo lang de voorraad strekt!
Open van 12.00 – 17.00 uur, gratis toegang
Laan van Berlijn 1, Haarlem.
Via facebook

Nunspeet, zondag 28 april 2019, PCP beurs
Openingstijden van 10.30 – 17.00 uur
Gratis lezingen en workshops. https://www.pcpbeurs.nl

Sassenheim,  zondag 28 april, spirituele beurs van Lona Mooy
De Oude Tol, Hoofdstraat 147, 2171 BA Sassenheim
Open van 11.00 – 17.30 uur, toegang  € 5,-
Informatie: http://mooyvision.nl/ Of via facebook

Sneek, zondag 19 mei 2019,PCP beurs
Openingstijden van 10.30 – 17.00 uur
Gratis lezingen en workshops. https://www.pcpbeurs.nl
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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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