
Wij zijn allemaal in het bezit van alles wat wij 
nodig hebben om de diepste kern van onze 
natuur te onderzoeken  . . . . . .
Niemand anders van de gehele mensheid
kan dat voor ons doen.

De verantwoordelijkheid en de gelegenheid om 
ons bewust te worden van dat wat wij
in ons diepste wezen zijn en dit te delen
met anderen, is in laatste instantie uitsluitend 
een zaak van onszelf.

Roger Walsh en Dean Shapiro

bereikbaarheid
Komende vanuit Groningen neemt u vanaf de snel-
weg A7, afslag nr. 47, naar Winschoten. Rechtsaf 
neemt u de brug over het Winschoterdiep en volgt u 
de rondweg om Winschoten. Verkeerslichten recht-
door. 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.

Komende vanuit Veendam neemt u vanaf de N33 
afslag Pekela’s. Voorbij Oude Pekela volgt u bij ver-
keerslichten het bord Bellingwolde. Zodra u in Bel-
lingwolde 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.

MEUBELATELIER
ALLERHANDEN

Hoofdweg 148
9695 AR Bellingwolde

tel. 0597 - 531599

openingstijden:

elke zondag van
13.00 - 1700 uur

MEUBELATELIER

ALLERHANDEN

EXPOSITIE

BUDDHA IN BEELD

1999

zondag 31 oktober
zondag 7 november
zondag 14 november

13.00 - 17.00 uur

* Buddhabeelden
* Hindoebeelden en andere
* huisaltaartjes
* tempeltjes
* consoles voor beelden
* thanka’s en wanddoeken
* rijstpapierprenten
* wierookbranders
* oliebranders en kandelaars

Siddhartha Gautama oerboeddha



Naast onze gebruikelijke collectie houden 
wij binnenkort een bijzondere

Open Huis Expositie
van drie zondagen

rondom: Boeddha- en Tara beelden
huisaltaren en tempeltjes
consoles, wierookbranders, enz.

Het was een boeiende speurtocht om
deze collectie bij elkaar te brengen.

Onder de huisaltaren bevinden zich een
aantal unieke exemplaren

Daarnaast treft u een collectie aan van meu-
belen, die door ons eigen bedrijf 
vervaardigd zijn.
Wij ontwerpen deze meubelen zelf.
Het is ook mogelijk, dat wij in overleg met 
u, uw eigen ideeën of uw eigen ontwerp tot 
een meubelstuk uitwerken.

Verder bieden wij u een bijzondere collectie 
woondecoratie :

- uit binnen- en buitenland
- van kunstenaars of van ambachtslieden
- van dichtbij en van verre

Alles
is met zorg
bij elkaar gezocht.

In 1982 zijn wij gestart met een klein-

schalig bedrijf en dat willen wij ook blijven.

Dat betekent, dat alles wat wij doen moet 

passen binnen deze kleinschaligheid.

Daardoor hebben we beter de gelegenheid 

om onze klanten op een persoonlijke wijze 

te benaderen.

Massaproducten zult u bij ons weinig 
aantreffen.

Sakyamuni in Dhyana mudra

Dharmachakra mudra

Sukothai Boeddhahoofd


