
Holistic Pulsing Netwerk Nederland België 

Nieuwsbrief augustus 2018 

 

 

Netwerkdag voor leden op zaterdag 
29 september 2018 
 
Locatie: Holos Utrecht 
Kosten: 10 euro 
 
Opgeven: info@holisticpulsingnetwerk.nl 
 

Betaling: NL 11 INGB 0005659190 t.n.v.  
                 Holistic Pulsing Netwerk. 
 
 
Programma 
 
   9.30-10.00 uur    inloop, koffie/thee 
10.00 -13.00 uur   opening, kennismaking;  
                                 korte pulssessies van 10  
                                 minuten met  verschil- 
                                 lende pulsees achter  
                                 elkaar 
 
13.00-13.45 uur    lunchpauze met eigen  
                                brood 
 
13.45-14.15 uur   klankschaalconcert door  
                               Jeanette Barteling 
 
14.15 -16.30 uur  pulsen na demonstratie  
                                van body-talk door Leo  
                                de Vetten 
16.30- 17.00 uur  uitwisseling / evaluatie   
                                in de groep; afronden en 
                                opruimen 

 

 

Website  

Er zijn 2 artikelen over Holistic Pulsing 
geplaatst in het archief van onze website. 
 
De nieuwe rubriek ”vraag en aanbod” 
heeft tot op heden 3 reacties opgeleverd. 
 
Kijk op: www.holisticpulsingnetwerk.nl 
 
Wij ontvangen graag feedback op de 
rubrieken en inhoud van de website. We 
vernemen ook graag of / hoe vaak jullie 
gebruik maken van de website en of jullie 
anderen erop attenderen. Graag mailen 
naar:  info@holisticpulsingnetwerk.nl 
 
 

School voor Holistic Pulsing 

Godfried Kleinsmann rondt zijn 
werkzaamheden voor de School voor 
Holistic Pulsing af per september. Hij 
draagt de school over aan Sietse Jager, lid 
van ons Netwerk. 
Het bestuur wil Godfried bedanken voor 
de inspiratie die hij vele netwerkleden 
heeft geboden. Sietse, proficiat met deze 
mooie nieuwe uitdaging en succes! 
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Lidmaatschap en contributie  

De jaarlijkse contributie voor leden 

bedraagt  25 euro. Dit bedrag kan worden 

overgemaakt op rekeningnummer 

NL 11 INGB 0005659190 t.n.v. Holistic 

Pulsing Netwerk. Nieuwe leden zijn van 

harte welkom! Momenteel maken 33 

leden deel uit van het Netwerk en is er 

ruimte voor groei. 

 

Deelname Netwerkdag 

Tot op heden hebben drie personen zich 

opgegeven voor de netwerkdag van 29 

september. Dat is wel heel weinig, terwijl 

alle deelnemers van de laatste 

netwerkdag ons hebben aangemoedigd 

weer zo’n dag te organiseren. 

Er is ruimte voor twintig deelnemers. 

Wij hebben goede hoop dat er voldoende 

aanmeldingen zullen zijn. 

 
                                                                               
Wouter Allan, Leo de Vetten, Ella Buis 

 


