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Haarlem, 18 november 2022
 
Hallo lieve mensen,
Eindelijk voer ik mijn voornemens uit om met enige regelmaat mijn levenspad met jullie te delen.
De laatste nieuwsbrief heb ik op 9 oktober verstuurd, toen was ik nog volop bezig met mijn studie
voor Beheer van VvE. Dat stond al zóóó lang op mijn verlanglijstje en nu heb ik het certificaat in
mijn bezit. Daar kan ik zeker wat mee o.a. beheer van appartementengebouwen of een klein of
groot huizenblok voor een woningbouwvereniging of een vastgoedmakelaar. En allerlei andere
varianten die daarmee samenhangen.
Het waren pittige weken in oktober. Mede doordat mijn moeder en mrs. T tegelijk in de
lappenmand geraakten ieder op haar eigen wijze. Dat betekende voor mij veel bellen, regelen en
soms ook ernaartoe. Gelukkig wonen zij beide in Amsterdam dus dat is vanuit Haarlem te
overzien. Beide dames knappen trouwens al weer aardig op.
 
Kijk gerust weer even op mijn website want er staat een fantastische jaartraining op de planning
aanvang in januari 2023. Samen met Ina geven wij elke maand een volle lesdag om van Klacht
naar Kracht te komen.
En er zijn weer voldoende mogelijkheden voor consulten inzicht op je levenspad, maar ook
trauma verwerking en hulp bij rouw.
 
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

https://ymlpmail1.com/45760qbshafaewhuyaoahwatabmhq/click.php
https://ymlpmail1.com/3f084qbswazaewhuyagahwaxabmhq/click.php
https://ymlpmail1.com/623e1qbsqafaewhuyafahwaaabmhq/click.php
https://ymlpmail1.com/19ecbqbsyavaewhuyatahwaiabmhq/click.php
https://ymlpmail1.com/2f0a5qbusaiaewhuyanahwavabmhq/click.php
https://ymlpmail1.com/41243qbuuaaaewhuyarahwazabmhq/click.php
https://ymlpmail1.com/623e1qbsqafaewhuyafahwaaabmhq/click.php
mailto:post@nicolevanolderen.nl


 
Ik wens jullie een overzichtelijke maand november toe en een mooie start van de laatste maand
van dit jaar 2022.

 
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.
 

 

  
Een terugblik  
De afgelopen weken waren ook gevuld met leuke dingen zoals het concert van Deva en Miten.
Twee jaar had ik de kaartjes al in de la liggen en eindelijk.  
Een fantas�sche avond vol met zang en medita�e en rust en muziek en dans en allemaal “happy
people” BLIJE MENSEN FEESTJE.  
 

 

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

De drie antropology studentes 

  
Angels afgestudeerd!
Twee van de drie angels zijn geslaagd voor hun bachelor Antropologie, en Anna de oudste van de
drie is zelfs CUM LAUDE geslaagd. Ik had echt plaatsvervangende TROTS voor haar ouders, die
er helaas niet bij waren.
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Anna links Cum Laude en Sophia rechts.  

 
Gender reveal party
Ik ben voor het eerst naar een gender reveal party geweest, dat was een happening. Allemaal
leuke jonge mensen en hun families erbij natuurlijk, en dan opeens werd er vuurwerk afgeschoten
en verscheen er blauwe rook...dusss het wordt een jongetje. 

Zoals je ziet was ik in roze en blauw gekleed,

  
Kappertje
Een bezoek aan de kapper was ook weer noodzaak geworden. Kapster Daniëlle van Koppie Right
mocht zich uitleven op mijn haar. Er mocht 10 centimeter af en ze vond het heerlijk om mijn
haartjes allemaal weer op een andere plek te laten landen.  
Die zelfde avond meteen een leuk dansfeest in Rotterdam bezocht en mijn overgebleven haartjes
laten wapperen op MUST.
 

 



Vers van de kapper Koppie Right Avondje haartjes laten wapperen.

  
**  PRIMEUR **

 

  
 

Nieuwe jaartraining met persoonlijke coaching 
 

Maandelijks op woensdag: Van KLACHT naar KRACHT 
 

Maandelijks een woensdag bij elkaar in combinatie MET persoonlijke coaching 
op de prachtige en zeer inspirerende plek in hartje Haarlem!

Samen met Ina Oldewarris van Hoofd-hart bieden wij een programma waarin je
meer van jezelf ontdekt en je eigen kracht leert kennen. Er is veel ruimte om te
oefenen en we bieden een breed pakket aan methodes en oefeningen.

Samen bieden wij ruim 40 jaar
ervaring in deze jaartraining aan!

Reserveren:  mobiel: 06- 41041
509, of nickysplace@gmail.com

Veel oefeningen maar zeker ook aha
momenten, zodat de vele
puzzelstukjes op zijn of haar plek
kunnen vallen.

Vraagstukken waar we over in gesprek gaan zijn: 
Hoe kom je beter in je vel te zitten? 
Waar ligt het dan aan dat je steeds terugvalt in diezelfde groef? 
Zijn het je voorouders? 
Bestaat dat dan dat die nog invloed hebben op wie jij nu bent?
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o.a. met bovenstaande onderwerpen gaan we aan de slag.

Vanuit de nieuwe website van Nicole breng ik deze jaartraining ook onder de
aandacht mede omdat spiritualiteit nog niet voor iedereen zo laagdrempelig is. 
Als je in je eigen leven de kracht nog niet hebt vastgehouden? En nog aan het
uitzoeken bent HOE je dat kunt DOEN?

Met veel voorbeelden, levenservaring en oefeningen EN op de praktijkgericht
gaan we als groep met elkaar en met jezelf aan de slag. 
Onderzoekend naar wie je zelf bent en wat je hebt meegenomen vanuit je jeugd,
je opvoeding, je verleden laat ik je ZIEN dat je zelf de REGIE in handen hebt van
wie JIJ WILT ZIJN!

Ina schrijft: “ik werk met Familie en systeemopstellingen, het is een mooie
liefdevolle methode om op een andere manier te voelen en ervaren wat wij in ons
hoofd bedenken. Het is een soort 3D beeld van gedachten die normaal in ons
hoofd verborgen blijven en waarvan wij heilig overtuigd zijn dat die kloppen. 
Zit je met een vraag die lijkt te repeteren in je leven dan kan het meedoen aan
familie- en systeemopstellingen zeker een uitkomst zijn en je een onverwachts
inzicht en antwoord geven. 
Je achtergrondsituatie, zoals je opvoeding en je levenservaringen is van grote
invloed hierin. Hoe groot die invloed onbewust is, weet je vaak niet. Soms ligt
de wortel van een probleem niet bij jezelf, maar bij gebeurtenissen in je gezin of
familie. Misschien is het probleem al generaties geleden ontstaan, en steeds
onbewust overgedragen.”

Wat brengt deze jaartraining jou dan?

Inzichten, inspiratie, ontspanning en creativiteit. 
Het is fijn om herkenning te ervaren bij anderen over hoe jij  naar de wereld kijkt
en daarover van gedachten te wisselen. 
Er is zeker ruimte voor ont-moeting, gedurende de dag!

Praktische informatie:

Iedere maand een hele woensdag in Haarlem van 10.00 – 16.00 uur, en daarbij
maandelijks persoonlijke coaching in de vorm van een gesprek online, via
telefoon of in de praktijk in Haarlem. 
Kosten € 1.475,- totaal voor 9 lesdagen incl. 9 persoonlijke coaching gesprekken.

Voel je een JA! neem dan contact met mij op en reserveer een plek!

Meer informatie over Nicole van Olderen 
Reserveren:  mobiel: 06- 41041 509, of nickysplace@gmail.com

 

  
Kilo's en sporten
Kilo’s verliezen door te gaan sporten. Het is eindelijk zover! Bijgaand de foto van mijn weegschaal
met mijn gewicht op 29 oktober. Sindsdien ga ik twee ochtenden per week met de fiets naar de
sportschool van mijn zoon, ik heb de sleutel van zijn garage waar alles staat wat ik nodig heb om
mijzelf in beweging te zetten. Ik neem mijn eigen muziek mee en als beloning een thermos met
koffie na af(s)loop. Het gaat goed, ik voel mijn spieren beetje bij beetje tot leven komen, zo doe ik
het. Want ja, ik wil zo lang mogelijk plezier houden van mijn lijf en daarbij is het voor mij van
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belang dat ik ook de ingedutte spieren weer in beweging krijg en deel van het geheel laat worden.
Ik sta verbaasd van mijzelf hoe ik dat dan weer onder woorden breng, maar zo voel ik het wel,
knipoog.

 

  
En dan weer focus.. niet te streng zijn voor mijzelf…
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….
 
 

  
Tussendoor, ja wat is tussendoor eigenlijk?
Tessa de pratende agenda staat nu bij mijn moeder op tafel en er was ontzettend veel weerstand
tegen die pratende pop, want mijn moeder zei: “ik ben toch geen klein kind?”  
Het blijkt ook voor mij dat het ontzettend handig is. Via mijn mobiele telefoon of tablet kan ik als
mijn moeder de hoorn van de telefoon er niet juist opgelegd heeft, via Tessa op dat moment een
bericht laten uitspreken dat mijn moeder mij even moet opbellen. WAUW de technologie staat voor
niets. 

 



  
Orde in huis is overzicht in mijn hoofd
Als sluitstuk van deze nieuwsbrief mijn allergrootste project sinds lange tijd. De reorganisatie van
de boekenkast. Eerste weekend een bouwtekening gemaakt met alle vakken uitgetekend en waar
ik in ieder geval sommige boeken wil neerzetten. Het weekend erna was moois stralend zonnig
weer, de strijkplank als bijzettafel erbij en alle boeken buiten afgestoft en doorgebladerd, en dan
op soort bij elkaar. Het is nu 2 weekenden verder en nog niet klaar. Zodra dat zo is laat ik het
zeker zien. In ieder geval geeft dit mij zeer veel voldoening om “eindelijk” aan te pakken.  
Orde in huis is orde in mijn hoofd. 

 

 

De voordeur van Nicole 

 
 

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

in Haarlem. 
klik hier
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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.
 

 

 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
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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
 
 
 

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. 
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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
"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) 
 

  
 
Welke vorm de toekomst aanneemt en op welke termijn er grootse
veranderingen ontstaan? Daar schrijft Martin Vrijland veel over. Wat
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brengt "black friday" 25 november dit jaar voor verrassingen? 
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