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Allereerst veel inspiratie en alle goeds 

toegewenst voor 2022 
 

Hopelijk kunnen we elkaar weer gaan ontmoeten en pulsen na een jaar 

waarin we helaas beide Netwerkdagen hebben moeten annuleren vanwege 
Corona.  

In 2022 willen we 2 Netwerkdagen organiseren, in juni en in november. 
 

Hieronder Volgt een hartverwarmend 

inspirerend stukje van Karin Mars 

 

 

Gister ging ik naar mijn zoon en zijn 
vriendin in Amsterdam. Op zich niets 

bijzonders, maar ik had besloten om, 
in plaats van met de auto, met de 
trein te gaan. De avond ervoor 

hadden mijn zoon en ik nog even 
contact over hoe laat ik in 

Amsterdam zou zijn en zou hem nog 
even laten weten welke trein ik dan 
zou nemen. Kort na het beëindigen 

van ons telefoongesprek kreeg ik van 
hem al een WhatsApp met daarin 

mijn treinreis gepland………… Terwijl 
ik op het station van Twello stond te 
wachten op de trein, werd er een 

moeder afgezet door haar zoon en 
zijn vrouw. De moeder liep naar het 

perron tegenover die van mij en de 
zoon stapte weer in totdat hij in de 
gaten had dat zijn moeder op het 

verkeerde perron stond. Hij stapte 
weer uit de auto en riep naar haar 

om te zeggen dat ze naar het andere 
perron moest en hield haar in de 
gaten…. Er werd ook nog druk 

gebaard dat zij niet moest vergeten 
in te checken en zij gebaarde weer  

 
 
 

 

 
terug dat zij dit gedaan had. Na 

gerustgesteld te zijn gingen zoon en 
schoondochter uitbundig zwaaiend 

vanuit de auto weer verder. De  
moeder kwam naast mij staan en wij 
raakte even in gesprek over hetgeen 

gebeurd was. Mede ook omdat het 
voor mij zo herkenbaar was. Mijn 

zoon zou precies zo reageren en in 
Amsterdam, als wij met het 
openbaar vervoer reizen,  

wat ik niet zo vaak doe, hij steeds 
vraagt of ik wel in en/of uit gecheckt 

heb. 
Ik moest overstappen in Apeldoorn 

en daar op het perron liep een man 
op blote voeten….. het bleek dat hij 
naar het andere perron moest. Daar 

aangekomen nam hij plaats op een 
bank; uit zijn tas kwam een krant 

voor onder zijn voeten. Hij nam 
uitgebreid de tijd om zijn trui, welke 
onder zijn jas vandaan kwam goed 

om zich heen te trekken, toen dit 
klaar was haalde hij sokken uit zijn 

tas, veegde met zijn hand zijn 
voeten af, deed de sokken aan om 
vervolgens zijn voeten in de tas te 

“parkeren”. Zo bleef hij rustig zitten 
totdat zijn trein aankwam. Mijn 

aandacht werd ook getrokken naar 
een jonge vrouw met een peuter 
naast zich….. De peuter liep heel 

kordaat over het perron…. Haar 
voeten gestoken in korte laarzen en 

haar haar in twee hele dunne 



staartjes……… zo vol vertrouwen… 

een wereldreiziger in spe………..Als je 
de tijd neemt om om je heen te 

kijken is er  
veel te zien en te ontdekken… het 
vertrouwen van de peuter in de 

vrouw naast haar…. De zorg van de 
zoon voor zijn moeder… de zorg voor 

zijn voeten van de man zonder 
schoenen en de zorg van mijn zoon 
voor de dienstregeling van mijn 

trein…….als kijk……….echt kijkt…….is 
er nog heel veel moois te zien en te 

ervaren.  
 
Langs deze weg wensen ik een ieder 

hele fijne dagen en hoop dat wij in 
het nieuwe jaar weer samen op reis 

te mogen gaan en te kijken waar 
Holistic Pulsen ons brengt. 

 

Contributie 2022 
 
Het zijn voor iedereen zware en 
vervelende tijden. Corona. Niet om 

gevraagd en toch gekregen en we 
moeten er allemaal mee om leren 

gaan. Mondkapjes, 1,5mtr afstand 
houden, vaccinaties en wellicht 
booster. Niet pulsen. Holos dicht. 

Consequent zijn. Opletten en de 
regels volgen. Dat hebben we 

gedaan. En behalve elkaar een hart 
onder de riem steken en sterkte 
wensen, is er niet veel gebeurd. 

Helaas.  
We hebben nog een dag Holos 

tegoed; betaald en niet 
geconsumeerd. We hebben een 

redelijk banksaldo. We slaan de 
contributie 2022 over. Jullie zijn en 
blijven gewoon bij ons het komende 

jaar, waarin we hopen op twee 
heerlijke fantastische pulsdagen. 

En als dat eerder dan juni mogelijk 
is, proberen we dat ook eerder te 
organiseren. 

 
  

 

Netwerkdagen 
 

Tot onze grote spijt kunnen we nog 

geen uitspraken of voorspellingen 
doen wanneer er weer gezamenlijk 
gepulst kan worden. Maar wel zo snel 

als het kan. En liefst niet wachten tot 
juni. 

 
 
 

 

Ella Buis 
Joris Janssens 

Karin Mars 
Leo de Vetten 

 
 
 

 
 

  

 


