
St. Wereld van de Wijsheid    
(tot 13 jan. 2020 St. Passage-school) 

 

 

Activiteiten 2020 

 

Stichting Wereld van de Wijsheid kent naast diverse interne activiteiten ook meerdere 

activiteiten die voor iedereen toegankelijk zijn. O.a. door de coronacrisis hebben deze 

activiteiten in 2020 slechts in zeer beperkte mate plaatsgevonden. Onderstaande voor ieder 

toegankelijke activiteiten zijn georganiseerd. 

 

Verhaalcafé 

Het Verhaalcafé is erop gericht om mensen d.m.v. verhalen en gedichten, die deels door de 

deelnemers zelf worden ingebracht, in een prettige sfeer te ondersteunen bij hun persoonlijke 

groei en bij levensvraagstukken. 

Op onderstaande data heeft er een Verhaalcafé plaatsgevonden 

10 januari en op 14 februari. 

 

 

Theater Sjapoo 

Met de optredens van Theater Sjapoo wordt onder de noemer “Wat een hoed met je doet” door 

middel van sketches, voordrachten en liedjes onze manier van denken aan de kaak gesteld.  

Meer informatie vindt u op www.theatersjapoo.nl.  

In 2020 zijn op de onderstaande data en plaatsen optredens verzorgd: 

11 februari Dames Platform Huissen Huissen 

26 februari St. Senioren Soos ABN AMRO  Zwolle 

 

 

Exposities van symbolische hoeden en vitrine figuren.  

Er is in 2020 één expositie georganiseerd waarbij symbolische hoeden ten toon zijn gesteld. 

Deze exposities nodigen een bezoeker uit om eens met een andere blik naar zichzelf te kijken. 

Meer uitgebreide informatie vindt u op www.hoedenexpositie.nl. 

Activiteiten: 

21 sept t/m 27 oktober Bibliotheek, Kloosterstraat 13 Groesbeek 

 

 

Internationale groep 
De Internationale groep bestaat uit medewerkers van de stichting Wereld van de Wijsheid zowel 
uit Frankrijk, als uit Nederland en ook een uit Zweden en daarnaast uit deelnemers. De 
activiteiten van deze groep vinden plaats in de Morvan, een streek in het departement Nièvre 
van Frankrijk. Normaal gesproken wordt ongeveer tweemaal in de maand een 
gespreksvoordracht gehouden, een in het Frans en een in het Nederlands, op twee 
verschillende plaatsen in het gebied: Luzy en Ouroux-en-Morvan. Hierbij wordt een thema op 
het gebied van bewustzijnsontwikkeling belicht en vervolgens kunnen de deelnemers hierover in 
gesprek gaan en onder meer via symbolenkaartjes naar hun eigen situatie kijken. Vanwege de 
coronapandemie bleef het aantal gespreksvoordrachten dit jaar beperkt. Wel hebben er een 
aantal bijeenkomsten in beperkte kring plaatsgevonden, zowel in het Frans als in het 
Nederlands op privélocaties. Ook is er inmiddels geëxperimenteerd met bijeenkomsten via 
zoom in het Nederlands. 
Daarnaast wordt circa iedere maand een wandeling georganiseerd vanuit steeds een andere 
plek in de Morvan. De wandelingen bieden avontuur op kleine schaal, waarbij men vaak voor 
onverwachte keuzes komt te staan. Zo worden mensen op ongedwongen wijze met zichzelf en 

http://www.theatersjapoo.nl/
http://www.hoedenexpositie.nl/


de andere groepsleden geconfronteerd. Net als het aantal gespreksvoordrachten was ook het 
aantal wandelingen beperkter dan normaal vanwege de lockdownmaatregelen. 
In 2020 is er met een groep van vijftien (en zes honden) ook een wandelweek gehouden in de 
hoge Jura, een berggebied op een uur of vier rijden ten oosten van de Morvan.  
 

Externe activiteiten  Internationale groep 2020 

7 januari gespreksbijeenkomst NL Ouroux 

14 januari Wandeling Montreuillon 

21 januari gespreksbijeenkomst FR Luzy 

4 februari gespreksbijeenkomst NL Luzy 

11 februari Wandeling Le Haut Folin 

18 februari gespreksbijeenkomst FR Luzy 

3 maart gespreksbijeenkomst NL Ouroux 

30 mei Wandeling Bibracte 

28 juni - 3 juli wandelweek jura les Hôpitaux Neufs 

15 september gespreksbijeenkomst FR Tazilly 

 

 

Open Gespreksbijeenkomsten 
Op een aantal plaatsen in het land worden door medewerkers open spirituele bijeenkomsten 
georganiseerd.  
Inzichten en ervaringen worden gedeeld en bezoekers maken kennis met de kijk van de 
Leraren van de Wereld van de Wijsheid op het menszijn en op levensvragen die je op weg naar 
een groter bewustzijn tegenkomt.  
 
Door de beperkende maatregelen i.v.m. het coronavirus zijn er veel bijeenkomsten op locatie 
komen te vervallen.  
Om mensen toch een mogelijkheid te bieden om samen onderweg te zijn en te leren, worden er 
sinds oktober online bijeenkomsten georganiseerd voor medewerkers en bezoekers van 
buitenaf.  
Mochten er teveel mensen willen deelnemen, dan organiseren we een extra bijeenkomst.  
 
OSB op locatie 

 Jan Febr. Maart Juli Sept. Okt. Nov. Dec. 

Boxtel 7 11 10  8 13   

Roermond 8 12 11 8 9  11 online 9 online 

Beekbergen 16 20       

Assen 28 25       

Ootmarsum 12 9 8  13    

Akkrum 19 16       

Eelde-
Paterswolde 

     27   

 
OSB online medewerkers 

Oktober 12 15 extra 26  

November 9  23  

December 14  28  

     

 
OSB online open 

November 17 19 extra 

December 15  
 

 



Websites 
De volgende websites waren in 2020 dan wel in een deel van 2020 actief:  
- wereldvandewijsheid.nl 

- passage-school.nl 

- passage-schule.com 

- passage-school.com 

- passage-ecole.com 

- theatersjapoo.nl 

- heteigenpad.nl 

- uitvaartvoordracht.nl 

- hoedenexpositie.nl 

- zuiverebron.nl,  tot 25-02-2020 

- volbewustzijn.nl,  tot 26-02-2020 

- chakrakleuren.nl,  tot 26-02-2020 

- spiritualiteitsstart.nl,  tot13-04-2020 


