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Terugblik op Netwerk dag van 

10 maart 2018 

Aan deze dag hebben 15 pulsers (inclusief 

bestuursleden) deelgenomen. Na de 

opening en een korte voorstel ronde is 

gestart met 5x achter elkaar gedurende 10 

minuten pulsen. Er in komen en elkaar 

leren kennen. Verschillende pulsers en 

verschillende pulsees meemaken. Pulsers 

lopen naar de volgende tafel, terwijl de 

pulsees heerlijk blijven liggen. 

Dan wisselen pulsers en pulsees en wordt 

er weer 5x10 minuten gepulst. 

Na de pauze zijn door Ella een aantal 

nieuwe  cq. variaties op bekende 

pulsgrepen voorgedaan. Die werden met 

veel plezier uitgetest en ervaren door de 

aanwezigen. 

Iedereen was erg enthousiast over de hele 

dag.  

N.a.v. onze eigen evaluatie in het bestuur, 

denken we de Netwerkdagen de komende 

keren (nog) te kunnen vullen vanuit onze 

eigen gelederen cq. zonder opleiders. We 

zijn benieuwd hoe jullie daar over denken 

en of er mensen zijn die zich hiervoor 

willen opwerpen. 

 

 

 

 

Herziening van de Website 

 

De Website is door ons kritisch bekeken 

en her en der  herzien. Ons  uitgangspunt  

is dat de website primair bedoeld moet 

zijn voor  pulsers. We hebben daarom  de 

informatie over Holistic Pulsing aanzienlijk 

ingekort en een nieuwe map met vraag en 

aanbod opgenomen. Daarnaast hebben 

we  de ledenmap opgeschoond en alleen 

(betalende) leden opgenomen  die 

vermeld willen worden. Bij opleidingen 

worden alleen links vermeld naar 

opleiders waarmee we kontakt  hebben. 

Tenslotte zijn we voornemens om 

informatie/literatuur toe te voegen in het 

archief. 

Kijk op: www.holisticpulsingnetwerk.nl 

 

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! Wij proberen het netwerk nieuw 

leven in te blazen en zijn al erg blij met de 

enthousiaste mensen die zich nu  

aangesloten hebben. Momenteel maken 

31 leden deel uit van het Netwerk en is er 

ruimte voor groei. 
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Opmerkingen en vragen 
 
Als je gegevens op de website niet meer 
kloppen, vernemen we dat graag via 
info@holisticpulsingnetwerk.nl 
 
Wij ontvangen van jullie graag suggesties 
en tips voor de nieuwsbrieven en de 
website. 
 

Netwerkdag voor leden 

zaterdag  29 september 2018 

Noteer deze dag alvast.  Opgeven kan ook 
al (graag!) via 
info@holisticpulsingnetwerk.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Programma: 
 
09.30 uur  
inloop, koffie/thee 
 
10.00 -13.00 uur  
opening,  kennismaking, 
korte pulssessies van 10 minuten               
met verschillende pulsees   achterelkaar 
 
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 
 
Locatie: Holos Utrecht 
Kosten: 10 euro 
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