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Haarlem, 5 februari 2023 
 
Hallo allemaal, 
Wederom valt er een nieuwsbrief op je digitale deurmat. Een vol met  avonturen en tegenslagen
die ieder mens zo menselijk maken. Geniet van wat leuk is en leer van mijn tegenslagen. 
 
De jaartraining die ik samen met Ina zou geven is vervallen en daarvoor in de plaats ga ik zelf 9
workshops aanbieden. 
 
9 maandelijkse workshops in nieuwe vorm, (gewoon) weer onder mijn bezielende leiding.  
“Zoek de verbinding met jezelf” En hoe doe je dat? 
Iedere dag met een eigen thema en een bijpassende meditatie, exclusief toegang tot het
lesmateriaal en de meditaties. Elke workshop dag is gevuld met oefeningen, voorbeelden uit de
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praktijk, levenservaring die ik met jullie deel, meditaties en een goede dosis humor.  
Op de derde woensdag van de maand op een prachtige en zeer inspirerende plek in hartje
Haarlem! Begint op woensdag 17 mei, er is beperkt plaats. 
 
 
Met mijn bedrijf samenwerkennederland verzamel ik allerlei nuttige informatie die ik zelf terug wil
kunnen vinden. Waarbij ik natuurlijk hoop dat jullie van mijn Nickypedia 😊 gebruik maken. Als je
voelt dat je “erbij wilt horen” kun je een gratis visitekaartje laten plaatsen.
 
Heb je het al gehoord of gelezen je kunt nu ook een gratis kaartje trekken op HIP HOP, mijn
inzicht en orakel platform.
 
Wil je deze nieuwsbrief niet ontvangen laat dit aan mij weten en ik verwijder je uit mijn
adressenbestand. Stuur een mail: post@nicolevanolderen.nl
 

 
Liefdevolle groet van Nicole van Olderen.

  
Heb je een vraag? Trek een kaartje voor het antwoord.
 
En trek eens een kaartje bij mij:
Heb je het al gehoord of gelezen je kunt nu ook een gratis kaartje trekken op 
HIP HOP, mijn inzicht en orakel platform.
 

 

  
De video over mijn leven is klaar en staat op de homepage van Nicky’s Place. 

 
Griep had (ook) mij te pakken.
 
Ja dat was even schrikken, het begon met kaakpijn aan mijn rechterkant alsof ik in een
bokswedstrijd een paar knallen had ontvangen, daarna algehele malaise zoals meer dan 39
graden koorts en dat is veel voor mijn lijf. Daarna ook weer tijd nodig gehad om te herstellen, en
nu “opnieuw” hoesten. Maar goed het is griepseizoen en ons lijf heeft veel te verduren. Hier in het
westen lozen de vliegtuigen overtollige kerosine in de lucht voordat ze gaan landen, we hebben
natuurlijk wel zeewind maar toch, en dan al die auto’s en hun uitlaatgassen. Ik stoom nu 2x per
dag met stoomkruiden en spray Nano mineraal zilver oplossing in mijn neus en snuif
zoutoplossing met Keltisch zeezout om alle luchtwegen te reinigen.
 
 

 
Oud en nieuw gevierd
 
Oud en Nieuw. Ik had geen flauw idee hoe ik dat wilde gaan vieren, tot na de Kerst had ik nog
steeds een lege agenda. Wat ik wel wist is dat ik nu als “ single vrouw” mijn nieuwe jaar op een
eigen-wijze wilde gaan vieren. Dus uiteindelijk heb ik een kaartje gekocht voor een dansfeest in
het Patronaat in Haarlem, bij mij om de hoek. Fantastisch, wat heb ik genoten. De dj. Draaide
precies de muziek die mijn voeten wilde dansen, de mensen om mij heen waren allemaal anoniem
dus ik kom opgaan in mijn eigen wereldje en lekker mijn dansjes doen zoals ik voelde dat ik ze
wilde doen. Om 00:00 werd het nieuwe jaar uitvoerig ingeluid en was ik helemaal met mijzelf
afgestemd en blij om in goede conditie het nieuwe jaar in te dansen. Happy New Year!
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Het aftellen is begonnen. 
 

  
Verliezen die je niet verwacht! 
 
Verliezen die je niet verwacht, plotseling ontvalt ons een goede vriendin uit de kring van de
meditatiegroep. Dat hadden we niet verwacht, en zeker niet aan zien komen.  
 
Dan is de schok die je voelt in “het veld” van de groep mensen om mij heen groot.  
En intens verdrietig. 
 
Ik heb mogen spreken op de plechtigheid en kon daarmee ook afscheid nemen van Everdine.
Voor Hans is het een enorm gemis en verlies waarbij wij als groep hem hopelijk enigszins kunnen
steunen en er voor hem zijn. 
 



 

  
Kaart met persoonlijke boodschap 

Laat mij een kaart versturen naar een van jouw dierbaren!
Al vele jaren ontvangen mijn dierbare vrienden en vriendinnen van mij een handgeschreven kaart

met daarbij een korte kijk op het komende levensjaar en de astrologische nieuwsbrief van het
sterrenbeeld van jouw geboorte.

 
Bestel voor verjaardagen of special gebeurtenissen een handgeschreven kaart voor jouw eigen

vrienden en vriendinnen.  
 

Kosten € 9,50.  
Bestellen per mail nickysplace@gmail.com

 

  
**  PRIMEUR ** 
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Zoek de verbinding met jezelf! en hoe doe je dat? 
 

  
 

9 maandelijkse workshops in nieuwe vorm,  
 

(gewoon) weer onder mijn bezielende leiding 
 
 

 
“Zoek de verbinding met jezelf” En hoe doe je dat?

9 workshopdagen iedere dag een eigen thema en een bijpassende meditatie,
exclusief toegang tot het lesmateriaal en de meditaties.  
 
Elke workshop dag is gevuld met oefeningen, voorbeelden uit de praktijk,
levenservaring die ik met jullie deel, meditaties en een goede dosis humor.  
 
Op de derde woensdag van de maand op een prachtige en zeer inspirerende
plek in hartje Haarlem!  
 
Ik bied ruim 20 jaar ervaring aan!  
 
Praktische informatie: 
Vanaf 17 mei iedere derde woensdag in Haarlem van 10.00 - 16.00 uur.  
Kosten € 975,- totaal voor 9 lesdagen. Gespreid betalen is mogelijk.  
Kom je met de auto dan zorg ik voor een parkeerkaart.  
 
Data: 17 mei, 21 juni, 20 september, 18 oktober, 15 november, 20 december
2023 en we gaan verder in 2024.  
Voel je een JA!  
Neem contact op met: 
Nicole van Olderen: mobiel: 06- 41041 509 mail: nickysplace@gmail.com 

Meer informatie volgt!

 

 
Voor de zaal in Baarn gestaan. 
 
Voor de zaal in Baarn gestaan…Ik mocht een avond numerologie verzorgen, en daarbij ook nog
de eerste avond van het nieuwe seizoen voor een nieuwe zaal staan.
 
Het was in een woord geweldig!!  
Ik heb genoten van de interactie met de bezoekers en ik ging met een tevreden gevoel weer naar
Haarlem.
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Donderdag 9 februari sta ik in Amsterdam voor de zaal bij Vereniging Aquarius. Fizeaustraat 3,
1097 SC Amsterdam.   
Zaal open 19.30 uur, programma begint 20.00 - 22.00 uur.  
Wederom een nieuwe plek waar ik met mijn numerologie een aanreiking aan de bezoekers mag
meegeven. 
 
 

 
Mercurius retrograde 
 
Mercurius retrograde, de planeet van Maagd en Tweeling. Wat is retrograde dan? Vanuit de aarde
bezien draait de aarde dan sneller dan de planeet. Ja de invloed van deze planeet is voor mij
persoonlijk zéér voelbaar. Mijn sterrenbeeld is Maagd en de planeet Mercurius is daarmee “mijn”
planeet.  
Wat ik voel als Mercurius retrograde loopt is dat ik vertraagd wordt. Mijn mogelijkheden om vooruit
te kunnen denken en plannen voor de toekomst “neer te zetten” in de kosmos worden slow motion
lijkt het wel. Alsof ik zachtjes maar wel dwingend afgeremd wordt.  
En omdat ik een lijstje naast de computer heb hangen met de data besef ik het beter wat er aan
de hand is. Gelukkig is de retrograde vanaf 18 januari weer naar direct aan het gaan.  
 
En stroomt de energie weer volop naar de toekomst toe.
 

 

  
Mama, een vervolgserie 
 
Mama, een vervolgserie. Ja daar ben ik weer met een update. Zoals ik de vorige keer, medio
december, schreef was de situatie enorm verbeterd en hebben wij mama op de langzame
wachtlijst over laten zetten.  
 
Voor mij is deze ontwikkeling met mijn moeder een GROOT LEERPROCES.  
 
Ik besef hoe moeilijk het is om te besluiten mijn moeder “op te laten sluiten” terwijl ze op wilskracht
zichzelf door Amsterdam heen beweegt om een cappuccino bij de Hema te gaan drinken.  
 
Zo rustig als de maand januari 2023 is verlopen, zo stormachtig begint de maand februari. Mama



heeft nog steeds pijn in haar linkervoet, maar de wond is genezen, de vaatchirurg heeft de vaten
nagekeken en alles functioneert nog.  
 
Dus gaat mama weer naar de huisarts en deze helpt haar met het uittrekken van haar panty en
pakt haar kuit beet. Ze schreeuwt van de pijn. Blijkt daar een nare open wond te zitten waar ik ook
niets van af wist.  
Dus de huisarts belt mij weer op, we gaan weer een nieuwe “situatie in”. Zo noem ik het nu maar
even.  
 
In ieder geval heb ik NU besloten dat mama op de actieve wachtlijst omgezet gaat worden en dat
heb ik haar ook uitgelegd. Ze heeft meer zorg nodig dan ze nu krijgt, en ook meer aanspraak. Om
beslissingen te kunnen nemen zoals deze is tijd nodig om alle aspecten af te wegen. Pfoei wat
was dit moeilijk, maar ja het betreft ook mijn eigen mama waar ik nu besluiten voor dien te nemen.
Zij heeft het overzicht niet meer, want ze wordt steeds meer dement.

 
28 april 2022 toen was het leven van mama nog overzichtelijk en redelijk helder. 
 
 

  
Een cadeau voor mijn innerlijke kind. 
 
Een cadeau voor mijn innerlijke kind zo heb ik de film Avatar 2 ervaren. Ik was niet eens naar deel
1 geweest, maar op een lege zondagmiddag in januari ging ik met mijn 3D bril een flesje water en
een bakje nootjes naar de bioscoop. Het was een lange zit ruim 3 uur maar mijn innerlijke kind
heeft enorm genoten van dit verhaal. Echt een aanrader als je nog twijfelt gewoon doen!
 
 

  
En dan weer focus.. niet te streng zijn voor mijzelf…Nou dat schiet
niet echt op hoor...
De podcastserie een ABC ‘tje met Nicole wordt een luisterserie van minimaal 10 afleveringen.
Iedere podcast duurt ongeveer 20 minuten en gaat over drie verschillende vraagstukken of
onderwerpen uit het leven van de persoon die ik interview. Het zijn allemaal sprankelende
persoonlijkheden die al vele jaren aan hun eigen ontwikkeling werken. Daardoor komt het veld van
verbinding steeds krachtiger in het NU te staan. Dat is waar WIJ voor op AARDE zijn gekomen.
Zoals jullie weten en beseffen heb je vrije keuze om in dit leven hier er het beste en mooiste van te
maken. Dat gaat gepaard met tegenslagen en grote dieptes, ik noem dat levenslessen, maar je



kunt het ook uitdagingen en zelfs karma noemen. In ieder geval pakken WIJ de taak steeds weer
op om vanuit HARTSVERBINDING opnieuw een stap te gaan zetten. Wordt dus vervolgd….
 
 

 

De voordeur van Nicole 

 
 

Er is weer volop keuze voor Skype consulten, praktijkconsulten en
coachingswandelingen

in Haarlem. 
klik hier

 
 

 
Leraar en Medium Nicole van Olderen bij jou thuis!

 
 
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 €144,00, programma duurt 3 uren.
Max. 8 personen! Excl. Reiskosten. 
Meer informatie:  
nickysplace@gmail.com of bel Nicole: 06-
41041509   

  
Workshop Magie en Rituelen. 
 
Bij jou thuis ook in een een op een sessie
mogelijk.
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 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
getraind op het beroemde Arthur Findlay College in
Stansted – Engeland
 
Helderziend en heldervoelend medium
 
Lees meer over het levenspad van Nicole

Healing - Reading of Prive consult. 
In haar praktijk centrum Haarlem 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: € 77,- 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: € 133,- voor 1,5 uur. Strippenkaart van 3 behandelingen = € 375,-
RESERVEREN: mail:nickysplace@gmail.com of bel: 06-41041509 / 023-5321009
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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.

 
 

 
Cannabis olie of hennep olie verkrijgbaar!

 
Ook extra 1:10 verdund verkrijgbaar. Deze is speciaal samengesteld

voor huisdieren en/of gevoelige mensen.
 
 

 
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. 
 

** SLAAPVERBETERING EN PIJNVERMINDERING **
** Nu ook 1:10 verdund voor concentratie en kalmering **

 
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. 
 
  
Druppels van ISIS
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"ISIS" 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
Haarlem en lever per post door heel Nederland.  
Druppels van ISIS 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 OMEGA 3 olie.
Daarmee blijft de drager van de olie dus gelijk aan de olie zelf.
De olie bevat THC en CBD. 
Nieuw! 1:10 verdund speciaal samengesteld voor dieren of gevoelige mensen.
 
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  
 
 
 

 

   
 

N. J. M. H. van Olderen
Cornelissteeg 4, 2011 EA Haarlem

T: 023-5321009, M: 06-41041509
 

 www.nickysplace.nl  
 

www.nicolevanolderen.nl
 

www.samenwerkennederland.nl 
 

theswansociety.com (in aanbouw) 
 

  
Start 17 mei 2023, 9 workshopdagen ieder met een eigen thema. Gegeven
door lerares en medium Nicole.  
Een unieke gelegenheid om jezelf te ontwikkelen.  
 
 

  
Deze twee rubrieken houden jullie nog even van mij tegoed.
 
Wat in het vat zit verzuurd niet, zeggen ze toch?  
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Nieuwe rubriek:  
* Hoe zit dat nou met …. 
* Plannen voor de toekomst
 
 

 
Dit is mijn werk omgeving. 
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