
 

Holistic Pulsing Netwerk Nederland België 

Nieuwsbrief  december 2022 

 
Volgende netwerkdagen 
8 april & 7 oktober 2023 

 
Locatie: Holos 

Nachtegaalstraat 31 
3581 AB Utrecht 
Kosten: 10 euro 

 
 

Programma 8 april 2023 
 

                                                 9.30 -10.00 uur            inloop, koffie/thee 
 

10.00 -12.15 uur     opening, kennismaking, 
  korte meditatie; 

         puls carrousel in stilte. 
 

12.15-13.00 uur             lunchpauze met eigen 
             brood. 

 
             13.00 -16.30 uur           Joris gaat ons weer verrassen 

     met een iets andere 
    manier van pulsen.  

       Geleerd van Margot van Rossem                                                                          
       

16.30- 17.00 uur           uitwisseling / evaluatie 
                                                                 in de groep; afronden en  opruimen. 

 

 
Coronamaatregelen tijdens de 
Netwerkdagen 
 
Bij een eventuele nieuwe corona/omicron 
golf, zullen we de dan geldende maatregelen 
volgen. Zie hiervoor het veiligheidsprotocol van 
Holos en van het RIVM m.b.t. contactberoepen.  
  
 

Opgeven voor de netwerkdag 
 
Stuur een mailtje naar het Netwerk. 
Betaling: € 10,- NL 11 INGB 0005659190 t.n.v. 
Holistic Pulsing Netwerk onder vermelding van 
8 april 2023 
 

Inbreng van Joris betreffende zijn bijdrage 
op 8 april 

De laatste Netwerkdag dat we samen kwamen 
(juni 2022) was fantastisch en heerlijk zoals je je 
na een pulsdag  kan voelen: verbonden met jezelf 
en de anderen. 
Ik was blij dat ik de "methode" van Pulsen die ik 
bij Margot Van Rossum geleerd had kon delen 
met de aanwezigen daar. Margot werd opgeleid 
door Tovi Browning. 
Margot heeft daarna doelbewust enkele zaken in 
de methode van HP uitgediept en de te 
toepassen techniek aangepast. 
De methode ligt echter volledig in de lijn van de 
opzet van Tovi . 
Het resultaat is verbluffend, zowel voor Pulser als 
Pulsee, ontzettend aangenaam en doeltreffend. 

https://www.holisticpulsing.org/margot-van-rossum.html
https://holosacademie.nl/
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel
mailto:info@holisticpulsingnetwerk.nl?subject=Aanmelding


 

Ik hoop deze methode op de volgende 
netwerkdag terug met jullie te kunnen delen. 

Joris 

Financiële situatie en 
Contributie 2023 
 
In 2020 en 2021 hebben we geen onkosten gehad 
voor onze Netwerkdagen vanwege de pandemie. 
Holos heeft de geplande dagen gelukkig niet in 
rekening gebracht. Daar zijn we heel blij om.  
Onze vaste onkosten m.b.t. website en 
bankrekening zijn wel doorgelopen. 
 
Daarom de volgende besluiten: 
 
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 2022. 
Diegenen die betaald hebben voor 2021 of 2022 
hoeven nu géén contributie te betalen! 
 
Ook de kosten voor de netwerk contactdagen 
blijven onveranderd 10 euro. 
 
Als je je lidmaatschap wilt beëindigen ontvangen 
we daarover graag in december 2022 bericht!! 
Ook kan betaalde contributie voor 2021 en/of 
2022 deze maand teruggevorderd worden, als je  
dat op prijs stelt.  
 

Oproep  
 

Heb je gepulst in de afgelopen periode? Deel in 
de Nieuwsbrief met ons je ervaringen. 
Ook nieuws uit de media is van harte welkom. 
Om van te leren en/of over na te denken 
 

Podcast 
 
Godfried Kleinsmann is geïnterviewd door Eric 
Zoomers en daar is een podcast van gemaakt. 
Godfried verwoordt zoals alleen hij dat kan vele 
aspecten van het holistic pulsen. De moeite 
waard om te beluisteren. 

Interview met Sietse 
 

Er is een zeer lezenswaardig interview met Sietse 
gepubliceerd. Lees het hier! 
 

Enquête 
 
Van de rondgestuurde enquête betreffende de 
geringe opkomst op onze netwerkdagen in 2022, 
is 33% beantwoord. 
Daarvan ervaren de meesten in het algemeen 
geen belemmeringen om naar een netwerkdag te 
komen.  
Echter 90% van hen had geen tijd om 5 november 
2022 te komen. 
100% wil wel lid blijven van het netwerk. 
Ook 90% wil twee keer per jaar een netwerkdag. 
 
Voor de netwerkdag van 5 november 2022 
hadden we een(1) aanmelding. Die dag hebben 
we derhalve niet door laten gaan. 
 
 
Omdat we van de resterende 67% ook graag 
willen weten hoe gedacht wordt over onze 
activiteiten, sturen we de enquête nogmaals 
rond. 
Al ingevuld; een keer is genoeg!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij wensen jullie fijne feestdagen en een heel 
goed begin 2023 en uiteraard een fantastisch 
jaar!! 
 
Ella Buis, Joris Janssens, Karin Mars, Leo de 
Vetten 

https://podcastluisteren.nl/ep/De-Massage-Podcast-Holistic-Pulsing-De-zachte-kracht
https://mcusercontent.com/a86dbd2671fe60b81f2053653/files/c27ada06-b334-9b45-3039-059fe165e32f/VNIG_sept_2022.pdf

