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Nicole van Olderen <nickysplace@gmail.com>

Geslaagd!! – Gelukkig Nieuwjaar – onregelmatige nieuwsbrief van Nicky’s
Place
1 bericht
Nicky's Place Haarlem <nickysplace@gmail.com>
Aan: nickysplace@gmail.com

20 februari 2020 om 22:00

Nieuwsbrief van Nicole van Olderen
Voor de maand februari en daarna
Donderdag 20 februari 2020
Lieve vrienden, collega’s, bekenden en spiritueel
geïnteresseerden,
De onregelmatige nieuwsbrief van Nicole valt weer in
je mailbox.
De planning voor beurzen waar ik te vinden ben staat
in mijn agenda.
Hierbij een verse nieuwsbrief van Nicole.
Liefdevolle groet van Nicole en Dick
Wintertijd - Vertraging
Mercurius retrograde van 17 februari tot 10
maart
Mercurius staat retrograde en dat maakt dat het
allemaal extra heftig kan voelen. De beweging
staat naar binnen met Mercurius retrograde en
de energie komt allemaal dus dieper binnen.
Ook is de energie van de nieuwe Maan deze
maand een diep proces van loslaten. Manuela
heeft een nieuw artikel geschreven over de
huidige processen. Pittig en intens, maar super
mooi en bevrijdend.
website inzichten.com

Mercurius gaat ongeveer 3x per jaar
retrograde en verstoort dan de
communicatie.
Tzolkin een NIEUW BEGIN de Witte Wind
Woensdag 19 februari ~ dinsdag 3 maart
2020
Deze periode maakt je ervan bewust dat jij
de regisseur van je eigen leven bent. Ga op
de regisseursstoel zitten en ontdek waar je
met behulp van de kracht van je geest toe in
staat bent. Je geest heeft de mogelijkheid
om verder te gaan dan waar je verstand je
kan brengen. Het kwantumveld en daarmee
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je omgeving reageert onmiddellijk op de
informatie die je via je gedachten uitzendt.
Sta bewust stil bij dat wat je denkt. Vraag je
af of je gedachten uitgaan naar iets waar je
werkelijk energie aan wilt besteden. Wil je
hieraan geen voeding geven, onderzoek dan
de emoties die achter deze gedachten
schuilgaan.

Gelukkig Nieuwjaar, een nieuw begin!

Professioneel Mediator met een zesde zintuig
Een nieuwe start van een nieuw jaar.
Professioneel Mediator met een zesde zintuig!
Van harte wens ik iedereen regelmatiger dan
één keer per jaar een gelukkig jaar toe. Mijn
afgelopen maanden sinds september 2019
hebben in het teken van het volgen van een
nieuwe opleiding gestaan. Ik ben op 12
februari 2020 geslaagd voor de opleiding
Professioneel Mediator. Daarmee heb ik
vaardigheden geleerd om mensen te
begeleiden die o.a. met elkaar van mening
verschillen, een probleem hebben, een ruzie
hebben. Ja zegt mijn moeder heb je daar wel
zin in? Al die mensen met ruzie enzo?

Dat is toch niets voor jou?
Nou dat ben ik niet met haar eens!
In mijn werk als coach en medium begeleid ik
al 20 jaar mensen die ook met zichzelf een
conflict kunnen hebben en met zichzelf een
probleem hebben en een kwestie willen
oplossen dus…. Eigenlijk ben ik al vele jaren
ervaringsdeskundige, opgeleid aan the Arthur
Findlay College en autodidact (zelfgeleerd). En
NU! Nu heb ik nieuwe technieken geleerd,
andere methodes om vragen te stellen en
daarmee de diepte in te kunnen gaan.
Lees verder
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De waarheid ligt in het midden

SamenwerkenNederland
een initiatief van Nicole van Olderen
Klik hier

voor de link naar de website
Ja al deze kennis heb ik in de loop van vele jaren verzameld op mijn nieuwe website
www.samenwerkennederland.nl waar ik allerlei bedrijven en initiatieven en tips en recepten en
organisatie heb verzameld. Mijn eigen gouden Gids!

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 ontmoet ik ruim twintig jaar lang mensen.
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 telefoonnummer, 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
v
v
v

Met vijftien trefwoorden.
Ruimte voor drie foto’s.
Een profiel met foto.
En link naar jouw website!
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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

Jaartrainingen starten in september 2020 in Haarlem (en
Oudkarspel?)
De jaartrainingen krijgen steeds meer vorm en worden als
startdatum over de zomer van 2020 heen getrokken.
Jaartraining hoe ga je verder met jouw spirituele wijsheid,
niveau 2
Jaartraining ontdek de spirituele wijsheid in jou!
Niveau 1
Geef je op als je interesse hebt want er zijn per groep al enige
mensen op de inschrijflijst.

Spirituele familiebeurs in Oudkarspel
En onze 13e spirituele familiebeurs in Oudkarspel is op
zondag 5 april 2020.
Wij vieren het leven, door de overledenen de gelegenheid
te geven weer met ons in contact te komen!

WARM

AANBEVOLEN

News from Peruquois
My dears,
I received hundreds of questions about song lyrics and here is the happy day. All my song lyrics
is finally on my website
Visit the album page you are interested in click on the lyrics button and dive in…
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As you know I write all my song lyrics and music myself.
Every song was born out of experience of my soul, my heart… each has been filled with the wisdom
I gained while living here on Earth. Now you don't need to guess, come to the website and read the
song lyrics yourself.
Amsterdam, zaterdag 18 april, Peruquois : Meet Your Soul
3.5 hours (in 2 sets) interactive meditation concert
at De Duif in Amsterdam, For Both Women & Men!
We are thrilled that the amazing Peruquois will be back in Amsterdam with a powerful new creation.
Meet Your Soul | An unique 3,5 hours interactive meditation concert that will blow your mind, open
your heart and awaken your womb/guts.
website

X-X-~*X*~-X-X
Shungite, geloof je dit? Te koop bij Sundancer
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
Sundancer op een nieuwe locatie in Noord-Brabant
Heikantsestraat 39, 4909BP Oosteind (gemeente Oosterhout)
28 februari Inloopmiddag Oosterhout
13 maart Inloopmiddag Oosterhout

X-X-~*X*~-X-X
Apeldoorn, maandelijks op donderdag, Klank lig-concerten
Door Ilonka Heideveld: je ligt lekker op een matras, je ogen zijn dicht, maar je slaapt niet.
Je wordt omhuld door klanken, je voelt hoe de klanken zich afstemmen op jouw lichaam en op je
energie, je ontspant.
Tijdens het klankconcert werk ik met klanken van o.a. klankschalen, windgongen, oceaandrum,
ratels en mijn stem. En soms nodig ik je uit je eigen stem te laten horen. Schrik niet, je hoeft niet te
kunnen zingen! Iedere middag is net weer anders, omdat ik me afstem op de groep. En omdat
niemand iedere dag hetzelfde is, zullen er andere klanken klinken.
Praktische informatie:
Data: donderdag 27 februari, 19 maart, 23 april en 28 mei
Tijd: van 13.30-16.15 uur. Vanaf 13.15 uur staat de thee klaar
Locatie: de Goede Herderkerk. Asselsestraat 199, Apeldoorn
Investering in jezelf: t/m 7 personen € 20,00, 8 t/m 12 personen € 15,00 per middag, inclusief thee
Wil je liggen? Neem zelf een matje of matras mee
Opgave: info@loosterveld.nl

X-X-~*X*~-X-X
Koedijk, centrum JOY
Zondag 1 maart, koffieconcert
Samen met mijn geweldige en talentvolle zus klinken ook haar prachtige composities…
11.30 – 13.00 uur, € 15,- incl. 2 consumpties en iets lekkers.
Donderdag 12 maart, ligconcert, met muziek, kleuren en klanken.
Je bent welkom om een avond te komen ontspannen!
20.00 – 22.00 uur, € 20,- incl. 2 consumpties en iets lekkers.
Er zijn een aantal luxe matjes aanwezig!
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Vrijdag 20 maart, vertelconcert Floor Wittink (saxofoon en piano)
20.00 – 22.00 uur, € 15,- incl. glas wijn of iets anders.
Zaterdag 28 maart, film Down to Earth
Aanvang 20.00 uur, € 15,- incl. glas wijn of iets anders.
Ik wens je een Joy-volle tijd! Martine
Centrum Joy, Kanaaldijk 131 A, aan de Achtergraft te Koedijk
mnijenhuis@tele2.nl of bel 06- 11629403

Programma van collega's: een blik vooruit!!
Haarlem, zondag 23 februari, PCP Beurs
Deze gezellige paranormale beurs met bekende mediums is open van 10.30 – 17.00 uur, toegang
met kortingbon € 5,-.
Zie website: https://www.pcpbeurs.nl/
Wijkcentrum Europawijk, Laan van Berlijn 1, 2034 SB Haarlem Gratis parkeren!
Amsterdam, zondag 23 februari, bostocht
Het Amsterdamse Bos ligt zuidwesten van Amsterdam. Voor veel Amsterdammers is dit bos een
mooie plek om heerlijk te recreëren. Een groot deel van het bos is in de Engelse landschapsstijl
ontworpen.
Verzamelen: Restaurant Abina, Amsterdamseweg 193, 1182 GW Amstelveen
Bijdrage: € 12,50 p.p. inclusief twee kopjes koffie of thee, een natuurmeditatie en een Sjerps
remedie.
Door: René Rademaker en Ingrid Sjerps
Opgeven: tel. 06-3630 6586 of email info@skaja.nl
Vijfhuizen, dinsdag 25 februari, Opstellen met je rollen in het dagelijks leven
Stephen R. Covey bespreekt in zijn boek “Effectief leiderschap” de rollen die mensen vervullen, en
hij stelt dat je een effectieve weekplanning kunt maken vanuit de verschillende rollen, uitgaande van
wat elke rol die week nodig heeft.
Moet je (te)veel ballen in de lucht houden?
Kom je er maar niet toe om bepaalde dingen te regelen?
Voel je spanning als je aan bepaalde mensen of situaties denkt?
Aanvang: 19.30 – 22.00 uur
Kosten: 15 euro voor het gebruik van de faciliteiten en consumpties.
Voor de inhoud van de workshop ontvang ik graag een bijdrage op basis van je eigen
waardebepaling achteraf, naar je draagkracht.
Aanmelden: bij Mia Macke, email mia@constellations-at-work.nl
of telefonisch 06-34017341.
Meer info https://villavijf33.nl/events/de-rollen-in-het-dagelijks-leven-onderzoek-metfamilieopstellingen/
Wieringerwerf, donderdag 27 februari, Basisworkshop Zelfheling m.b.v. de pendel
4 avonden van 19:30 tot 22:00 uur
Bijdrage deelname: 150 euro inclusief consumpties
Maximaal 6 deelnemers, aanmelding vereist.
Meer informatie & aanmelding: https://www.danielleforrer.nl/
Lisse, vrijdag 28 februari, klankschalenmassage
De Tibetaanse klankschalen worden op het geklede lichaam gezet en aangeslagen.
Een hele diepe ontspanning is het resultaat en vanuit die ontspanning ontstaat er ruimte voor
heling.
Locatie: Asmara Centrum, Nassaupark 7, 2161KK Lisse (vrije parkeerruimte)
Tijd: 20.00 uur – 21.30 uur
Kosten: € 20,- (incl. koffie, thee, en water) te voldoen bij binnenkomst
Aanmelden: http://asmaracentrum.com/aanmelden.html
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of info@asmaracentrum.com, telefonisch: 0650 524 386
Surhuizem, zondag 1 maart, Mantras zingen
Met chakra meditatie en klankschalen!
Alle bijeenkomsten zijn op zondagmiddag van 14.00-16.30 uur. Entree 15 euro.
Graag aanmelden via www.levenineenheid.nl
Obdam, donderdag 5 maart, lezing over Bijna Dood Ervaringen
De lezing geeft inzichten en duidelijkheid voor mensen die een dierbare hebben verloren, door de
uitleg en verhalen begrijpen mensen waar hun dierbare nu is, mensen die een spirituele
ontwikkeling doormaken en wie geïnteresseerd is in deze materie. Deze lezing is voor iedereen,
omdat iedereen een bijna dood ervaring kan krijgen.
Aanvang: 20.00 uur, entree: € 15,Locatie: ’t Brakenkerkje, Dorpsstraat 38, Obdam
Meer informatie: https://www.bde-verrijking.com/
Bergen NH, zaterdag 7 maart, BDE door Piet Meijer uit Medemblik
Ná dat auto ongeluk is mij verteld, dat ik een bepaalde vorm van een BDE heb meegemaakt ,
hetgeen ik hoorde van mensen van een spirituele vereniging.
Hoe deze ontwikkeling is verlopen en nog steeds voort duurt ná deze BDE , vertel ik u graag.
Deur open 14.00 uur, aanvang 14:30 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
Vijfhuizen, zondag 8 maart, Mia Macke
Constellations at work, Workshop Familieopstellingen
Wil je (eindelijk) een passende partner verwelkomen in je leven?
Gaat het niet lekker in het contact met je familie?
Heb je last van lichamelijke (spannings)klachten?
Ervaar je belemmeringen in je werk?
Telefoon: 06- 3401 7341
E-mail: mia@constellations-at-work.nl
Website: constellations-at-work.nl
Zeewolde, zondag 8 maart, workshop Aura lezen
We hebben allemaal een energieveld om ons heen die de aura genoemd wordt. De aura bestaat uit
verschillende lagen en kleuren, die kun je leren zien en voelen.Deze dag bekijken we de
verschillende lagen van de aura en leer je hoe je je aura kunt vergroten en verkleinen en hoe je de
aura van een ander kunt ‘lezen’. Door je meer bewust te zijn van je aura, zul je beter in je kracht
blijven en weet je wanneer je onbewust energie van een ander oppakt.
Heb je zin om mee te gaan op deze ontdekkingstocht van de verschillende lagen van de aura? Meld
je dan aan voor deze workshop. Ervaring is niet nodig.
Aanvang 10.00 – 16.00 uur, kosten € 90,Website of stuur een mail naar Anneke Klaassens info@annekeklaassens.nl
Rijssenhout, vrijdag 13 maart, Workshop ‘leren omgaan met je gevoeligheid’
Mirjam Lefeber neemt je deze dag mee, via eenvoudige oefeningen leer je de aura te herkennen en
te beschermen. In de loop van de dag merk je al verbetering, je voelt je rustiger en herkent weer je
balans. Deze oefeningen breng je daarna thuis zelf in de praktijk.
Deur open 09.30, aanvang 10.00 - 17.00 uur
Entree:€ 80,Locatie:Bewustzijnscentrum, Bennebroekerweg 2, 1435 CK Rijsenhout
http://www.mirjamlefeber.nl/workshops/
Lisse, zondag 15 maart, codes uit de Kosmos met Saskia Bosman
Dr. Saskia Bosman is bioloog en zelfstandig onderzoeker. Saskia verdiept zich al 40 jaar in de
mens,vooral DNA, cellen, hersenen, bewustzijn en evolutie, in de context van Aarde en Kosmos.
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Saskia biedt deze workshop aan vanuit haar wetenschappelijke interesse, kennis en ervaring als
medisch bioloog en bewustzijnstrainer in de relatie tussen lichaam en geest, doelbewust
verbindingen leggend tussen materie en bewustzijn. Zij heeft daarmee als persoonlijk en
maatschappelijk doel om bij te dragen aan bewuste menselijke evolutie.
Locatie: Asmara Centrum, Nassaupark 7, 2161KK Lisse (vrije parkeerruimte)
Tijd: 14.00 uur – 17030 uur
Kosten: € 20,- (incl. koffie, thee, en water) te voldoen bij binnenkomst
Aanmelden: http://asmaracentrum.com/aanmelden.html
of info@asmaracentrum.com, telefonisch: 0650 524 386
Wassenaar, cursus leven met energie door Annemeike MMAnna
11 lessen die je laten ervaren hoe je energie stroomt, waar je jezelf mee kunt voeden, wat de
ontmoeting met een ander je doet en hoe je dat in beheer kunt nemen.
Onderdelen die behandeld worden:
Les 1 en 2: gronden, je eigen ruimte voelen en die van een ander gewaarworden, energie stromen,
werken met kleuren.
Les 3 t/m9: chakra’s en energiebanen. Deze worden één voor één behandeld.
Les 10 en 11: samenvatting, herhaling, integratie en delen.
Er zijn twee mogelijkheden: op zondagavond of op donderdagavond.
Beide beginnen en eindigen met de dubbele lessen op zondag.
Data cursus 1: Zondag 1-3 van 11:00 – 17:00 uur
Donderdagavond 5-3, 12-3, 19-3, 26-3, 2-4, 16-4, 23-4 van 19:00 - 21:30 uur
Zondag 26-04 van 11:00 – 17:00 uur
Data cursus 2: Zondag 15-3 van 11:00 – 17:00
Zondagavond 22-3, 29-3, 5-4, 19-4, 26-4, 3-5, 17-5 van 19:00 - 21:30 uur
Zondag 24-5 van 11:00 – 17:00 uur
Een cursus gaat door bij voldoende inschrijvingen (minimaal 6 maximaal 10 deelnemers).
Voor inschrijving stuur je een email naar mmanna@xs4all.nl
Haarlem, dinsdag 10 maart, Ik zet mijn masker af ...
Lezing: Elke school krijgt weleens te maken met rouw en verdriet. Jongeren vertellen op hun
persoonlijke verhaal en zetten hun masker af.
AANMELDEN
Zaal open vanaf 19.00 uur, aanvang activiteit 19.30 uur – 21.00 uur.
Yarden Crematorium Haarlem, Vergierdeweg 271, 2026 BJ Haarlem
Gratis entree
Zwolle, woensdag 11 maart, Basiscursus Mandala tekenen
Wil jij meer tot rust komen, heb je behoefte aan meer energie en jezelf ontspannen, zonder praten
of moeilijke toestanden en simpele materialen, dan is dit jouw cursus!
In de basiscursus Mandala tekenen gaan we met een aantal thema’s (zoals de golfbeweging, de
spiraal en nog veel meer) aan de slag, deze kan je gebruiken om geweldige mandala’s te maken.
Binnen de ruimte van de cirkel maak je contact met je innerlijke kern, je gevoel wordt naar buiten
gebracht en je creativiteit zal gaan stromen. Deze cursus is geschikt voor iedereen die graag wil
tekenen vanuit het gevoel of lekker met kleur bezig wil zijn.
Woensdag: 19.30-21.30 uur / deel 1 basis 5 lessen € 87,50
11 & 25 maart / 8 & 22 april /6 mei
Incl. bijlagen, grote en vierkante vellen en ecoline.
Deze cursus wordt gegeven door Sita van Dijk.
https://www.creatiefcoaching.nl/agenda/basiscursus-mandala-tekenen-3/
Zwolle, dinsdag 24 maart, Nieuwe Maan workshop – Creatief geluk in je leven
We gaan werken met de energie van de nieuwe maan om jou in je kracht te zetten, je flow te
voelen, en jouw dromen waar te maken!
Eerst een deel yoga en beweging van Jeanet Siddhiri van praktijk Zunnebeld en daarna gaan we
intuïtief schilderen. We gebruiken diverse technieken zoals nat-in-nat werken, met mixed media
technieken en meer, afhankelijk wat bij het thema van de workshop past.Van: 19.00 – 21.30 uur / €
35,https://www.creatiefcoaching.nl/agenda/nieuwe-maan-workshop-creatief-geluk-in-jeleven-2/
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Heiloo, zondag 22 maart, bostocht
Het Heilooër bos is een bijzonder bos met een rijke historie op de strandwal van
Limmen naar Alkmaar. We gaan op zoek naar de Kattenberg en de Preekstoel, om deze
twee oude locaties te voelen en te ervaren.
Verzamelen: Restaurant Herberg Jan, Kennemerstraatweg 97 te Heiloo
Bijdrage: € 12,50 p.p. inclusief twee kopjes koffie of thee, een natuurmeditatie en een Sjerps
remedie.
Door: René Rademaker en Ingrid Sjerps
Opgeven: tel. 06-3630 6586 of email info@skaja.nl
Haarlem, vrijdag 27 maart, consulten bij Caroline Ambaum
Unieke mogelijkheid om eens kennis te maken met de talenten van Caroline!
- Energetische Handmassage met ondersteuning van de Cosmic&Flower Chakra oliën
- Biotensor meting en de Cosmic & Flower Energies
Consult €20 voor 20 minuten
Een doseerflesje met Cosmic & Flower Energie kost €8.50 (graag contant betalen)
Caroline werkt van 15.00 – 17.30 uur.
Reserveren via House of Elder is aanbevolen! Tel. 023-7857722
House of Elder de spirituele winkel, Gierstraat 43 te Haarlem www.houseofelder.nl
Caroline Ambaum, Praktijk voor Natuurgeneeskunde, website: www.carolineambaum.nl
Haarlem, vrijdag 27 maart, Ligconcerten door Franc Janssen
Met klankschalen, tanpoura, (Portugese) gitaar, shrutibox, zang en boventoonzang. Door het
gebruik van deze diverse instrumenten in combinatie met (boventoon)zang, ontstaat een breed
klankbeeld dat je niet alleen hoort en voelt, maar dat je ook energetisch in trilling brengt waardoor
een diepe rust en ontspanning ontstaat
Zaal open 19.45 uur, aanvang 20.00 – 21.30 uur. Kosten € 15,www.regenboogslang.net
contact mail of bel Mark Hoek 06-13209556,
Adres: In het oude VNU-gebouw, Ceylonpoort 5-25 2037AA Haarlem
Zwolle, zaterdag 28 maart, boekpresentatie van Henriëtte Doosje
Bij deze heb ik een primeur voor jullie! Mijn boek is geboren!
‘Het boek Levenskunst bevat 31 verhalen rondom verlies en rouw, gebaseerd op ervaringen in de
praktijk van de schrijfster én op haar persoonlijke leven. De verhalen geven een openhartig inkijkje
in het leven van verschillende mensen, jong en oud.
De Agnietenberg, Haersterveerweg 23, 8034 PJ Zwolle.
We starten om 14.30 uur. Het aantal stoelen is beperkt dus het is wel van belang dat je je van te
voren even aanmeld, dan staat er een stoel voor jou klaar. Ook als je al eerder hebt aangegeven te
willen komen meld je even via deze LINK officieel aan.
Nijkerk, dinsdag 31 maart, Manu Keirse, wat is rouw?
Manu Keirse is klinisch psycholoog en wordt gezien als een expert in het omgaan met rouw en
verdriet. Hij schreef diverse boeken over dit onderwerp en komt hierover spreken.
Tijdens de lezing vertelt Manu Keirse over wat rouw is, over rouwarbeid en waarom rouwverwerking
niet bestaat. Een bekende uitspraak van hem is: ‘rouw verwerk je niet, je overleeft je verlies en je
leeft ermee’.
U kunt gratis naar de bijeenkomst.
Als u vooraf een kaartje reserveert bent u verzekerd van een plek.
Inloop vanaf 19.00 uur. De lezing start om 19.30 uur. Einde lezing 21.00 uur.
Er is geen pauze, koffie en thee na afloop.
https://nijkerk-hoevelaken.op-shop.nl/1033/lezing-rouw-overleven-van-rouwspecialistmanu-keirse/31-03-2020
Haarlem, zondag 29 maart, De Helende Reis door Maarten Steenis.
De Helende Reis is een bijzondere methode om thema's in je leven aan te pakken en we zijn dan
ook heel vereerd dat Maarten iemand van het eerste uur een workshop komt geven.
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https://mail.google.com/mail/u/1?ik=74de977a16&view=pt&search=a...

Zaal open 13.00 uur, aanvang 14.00 – 16.30 uur. Kosten € 25,www.regenboogslang.net
contact mail of bel Mark Hoek 06-13209556,
Adres: In het oude VNU-gebouw, Ceylonpoort 5-25 2037AA Haarlem

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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