
 

 

Holistic Pulsing Netwerk Nederland België 

Nieuwsbrief oktober 2020 
 
 

Netwerkdagen 
 

De geplande Netwerkdag op 21 november a.s. gaat niet door. Helaas heeft Holos deze dag 
geannuleerd, omdat er dan al 2 andere groepen in huis zijn, wat voor Holos het maximum is 

gezien de huidige Coronamaatregelen. 
 

Nieuwe Netwerkdagen   
Twee pulsdagen met minder deelnemers per keer, zolang de huidige Coronamaatregelen 

van toepassing zijn. 
23 januari 2021 

19 juni 2021 
Deze Netwerkdagen gaan so wie so door, ook bij weinig aanmeldingen!!! 

 
 Locatie: Holos 

Nachtegaalstraat 31 
3581 AB Utrecht 
Kosten: 10 euro 

 
 

Programma 23 januari 2021 
 

                                            9.30 -10.00 uur            inloop, koffie/thee 
 

10.00 -12.15 uur     opening, kennismaking, 
  korte meditatie; 

     aangepaste puls carrousel in stilte. 
 

12.15-13.15 uur             lunchpauze met eigen 
             brood. 

 
13.15 -16.30 uur             Joris gaat ons verrassen 

     met een iets andere 
    manier van pulsen.  

       Geleerd van Margot van Rossem                                                                          
      Spannend! 

 
16.30- 17.00 uur           uitwisseling / evaluatie 

                                                                 in de groep; afronden en  opruimen. 

  

http://www.holisticpulsing.org/


 

 

Coronamaatregelen tijdens de 
Netwerkdagen 
 
Wij zullen de dan geldende maatregelen volgen 
van Holos, zoals geformuleerd in het 
veiligheidsprotocol van Holos en van het RIVM 
m.b.t. contactberoepen T.z.t. volgt hierover meer 
informatie.  
 
 

Opgeven 
 
Stuur een mailtje naar het Netwerk. 
Betaling: NL 11 INGB 0005659190 t.n.v. 
Holistic Pulsing Netwerk. 
Mensen die al voor de netwerkdag van 21 
november 2020 hebben betaald in december 
2019, hoeven niets over te maken voor 1 van de 
Netwerkdagen in 2021!! 
 

 
Mededelingen vanuit het 
bestuur 
 
We hebben afscheid genomen van Wouter Allan 
op de bestuursvergadering d.d.  12 september jl. 
Onze nieuwe bestuursleden Karin Mars en Joris 
Janssens waren ook op deze vergadering 
aanwezig. In deze Nieuwsbief stelt Joris zich voor. 
Karin deed dat al in de vorige Nieuwsbrief. Ook 
op onze website is deze informatie te vinden.   
 
 
 

Contributie 2021 
 
De jaarlijkse contributie voor leden bedraagt  
onveranderd 25 euro. Dit bedrag kan worden 
overgemaakt op rekeningnummer NL 11 INGB 
0005659190 t.n.v. Holistic Pulsing Netwerk. 
Graag overmaken in december 2020 
Indien je je lidmaatschap wilt beëindigen 
ontvangen we daarover graag bericht. 
 

 

Uitbreiding van het bestuur 
 

Hallo, ik ben Joris Janssens. 

Ik ben gepensioneerd. Ben alleenstaand, vader 
van 3 dochters en opa van 4 kleinzonen. Ik ben 
altijd actief geweest in het onderhoud van  
openbare gebouwen. De laatste 20 jaar heb ik me 
bekwaamd in verschillende vormen van 
energetica, spiritualiteit en gaat mijn 
bekommernis meer om mensen. Verschillende 
opleidingen met lichaamswerk en Tibetaanse 
massagetechnieken hebben me zeer geboeid. 

Mijn eerste opleiding Holistic Pulsing heb ik 
genoten bij Walter Geubels. Toen ik een 
inspirerende en diepgaande benadering ontdekte 
bij Margot van Rossum heb ik de volledige 
opleiding daar opnieuw gevolgd. 

Holistic Pulsing ontspant en brengt je bij jezelf. 

Holistic Pulsing is wonderbaarlijk. 

 
 
 

             
 

Oproep  
 

Heb je gepulst in de afgelopen periode? Deel in 
de Nieuwsbrief met ons je ervaringen en de 
maatregelen die je hebt gehanteerd. 

 
 

 
 

Ella Buis 
Joris Janssens 

Karin Mars 
Leo de Vetten 

https://holosacademie.nl/
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel
mailto:info@holisticpulsingnetwerk.nl?subject=Aanmelding
http://www.holisticpulsingnetwerk.nl/

