Bereikbaarheid
Komende vanuit Groningen neemt u vanaf de snelweg
A7, afslag nr. 47, naar Winschoten. Rechtsaf neemt u de
brug over het Winschoterdiep en volgt u de rondweg om
Winschoten. Verkeerslichten rechtdoor. Na de brug over
Pekel A, eerste straat linksaf richting Oudeschans. Aan
het einde van deze weg (ca.10km) gaat u rechtsaf. Na ca.
150 meter ziet u het meubelatelier aan de linkerkant van
de Hoofdweg.
Parkeren aan de achterzijde van de boerderij.

Nagayon tempel
Buddha in Samadhi
meditatie

Komende vanuit Veendam neemt u vanaf de N33
afslag Pekela=s. Voorbij Oude Pekela volgt u bij
verkeerslichten het bord Bellingwolde.Zodra u in
Bellingwolde bent gaat u bij de kruising met het
Texaco pompstation, linksaf. Na ca. 1500 meter vindt u
het meubelatelier aan de rechterkant van de Hoofdweg.
Parkeren aan de achterzijde van de boerderij.

MEDITATIE

ALLERHANDEN

BUDDHA IN BEELD
2000
zondag
zondag
zondag
zondag

22 oktober
29 oktober
5 november
12 november

van 13.00 - 17.00 uur

expositiethema:

“schep je eigen stilteplek”

Er zijn veel manieren om te mediteren.
Sommigen gaan naar de bergen, sommigen gaan
naar een rivier, sommigen naar een heuvel. Er
zijn veel plekken waar je alleen kunt zijn en je
kunt afzon-deren van de lawaaiige wereld.
Geef jezelf die kans.
Horace Axtell, oudste van de Nez Percé indianen

Horace is een rustige man. Hij spreekt met
bescheidenheid en kracht. Ik ben graag bij hem in
de buurt.
Ik heb gemerkt, dat hoe meer tijd ik doorbreng
bij inheemse volken, hoe meer ik geneigd ben
tijd vrij te maken om alleen te zijn en te
mediteren, op de manier die ik voor mezelf het
beste vind. Voor mij is meditatie in de natuur
zijn en dat heb ik nodig om gezond te blijven.
Mijn manier is misschien niet die van iemand anders. Dat is niet belangrijk. Het is belangrijk dat
elk van ons rustige plekken vindt, die ons de
helende balsem van “even weg” zijn bezorgen.
Als we onze eigen manier om te mediteren
vinden, geven we onszelf een kans.
uit: Woorden op de tong geschreven, Anne Wilson Schaef

MEUBELATELIER
ALLERHANDEN
Hoofdweg 148
9695 AR Bellingwolde
tel: 0597 - 531599
openingstijden:
elke zondag van
13.00 - 1700 uur

- beelden uit Azië met hun
symbolische betekenis
- spirituele schilderingen
- huisaltaren en tempeltjes
- rijstpapierprenten
- kandelaars en oliebranders
- wierook en wierookbranders
- thanka’s en wanddoeken

Naast onze bijzondere collectie meubelen
houden we dit jaar voor de tweede keer een

Een aantal unieke meubelstukken uit Thailand,
Indonesië en India hebben we voor u
ingekocht.

Open Huis Expositie
van vier zondagen
De hartverwarmende reacties van de bezoekers van vorig jaar stimuleerden ons om ook
nu weer een mooie collectie bij elkaar te
brengen:

Verder wordt onze meubelcollectie
aangevuld met bijzondere woondecoratie:

Hoe creëer je in je huis een rustgevende
plek, een plaatsje voor een klein stilte
hoekje, een ruimte in je huis om te kunnen
mediteren, een mooie plaats om alleen maar
te zijn.
We merken dat het vinden van mooi gemaakte spullen steeds moeilijker wordt.
Ook in de verre landen heeft men de massaproductie ontdekt, aangewakkerd door onze
Westerse behoeften. Toch kwamen we weer
nieuwe onverwacht mooie dingen tegen.
“Niets loopt ooit zoals we het verwachten”

- uit binnen- en buitenland
- van kunstenaars en ambachtslieden
- van dichtbij of van ver weg
- uniek of in kleine oplage

U treft verder nog een meubelcollectie aan, die
door ons eigen bedrijf vervaardigd is.
Veel meubelen ontwerpen we zelf; het is ook
mogelijk om in overleg tot een uitgesproken
speciaal meubel te komen.

Wij
denken
graag
met
u
mee!

Wat ons betreft hebben we alles met zorg
en liefde verzameld.
In 1982 zijn wij gestart met een kleinschalig bedrijf en dat willen wij, ondanks de
verleidingen van onze economische groei
ook zo houden.
Dat betekent, dat alles wat wij doen, moeten passen binnen deze kleinschaligheid.
Zo ook de twee exposities, die we jaarlijks
organiseren.
Daar hebt u door uw belangstelling, uw
aankopen en uw hartverwarmende opmerkingen mede gestalte aan gegeven. Wij
zelf genieten daarvan en wij hopen, dat u
dat ook doet en dat u zich in onze sfeer
thuis zult voelen.
Wij heten u van harte welkom.

