
bereikbaarheid 

Komende vanuit Groningen neemt u vanaf de snelweg A7, afslag nr. 
48, naar Bellingwolde. Beneden gaat u rechtsaf. U rijdt over de brug van 
het Winschoterdiep en volgt via Klein Ulsda de borden naar Bellingwolde. 
Zodra u de gemeente binnen rijdt, houdt u de Hoofdweg aan. Na ca. 2 km 
ziet u het meubelatelier aan de linkerkant van de Hoofdweg liggen. U 
kunt uw auto parkeren langs de Hoofdweg. 

Komende vanuit Veendam neemt u vanaf de N33 afslag Pekela’s / 
Winschoten. Neem op de zesde rotonde de 2e afslag richting Blijham. Bij 
de volgende rotonde de 1e afslag. De volgende rotonde 3e afslag  richting 
Bellingwolde. Zodra u in Bellingwolde bent, gaat u bij de kruising van het 
Texaco pompstation linksaf. Na ca. 1500 meter vindt u het meubelatelier 
aan de rechterkant van de Hoofdweg. 
U kunt uw auto parkeren langs de Hoofdweg. 

zondag 2 maart 13:00 - 17:00 uur 

zondag 9 maart 13:00 - 17:00 uur 

zondag 16 maart 13:00 - 17:00 uur 

zaterdag 22 maart 13:00 - 18:00 uur Tweekarspelen Kunst Route 

zondag 23 maart 13:00 - 18:00 uur Tweekarspelen Kunst Route 

zaterdag 29 maart 13:00 - 18:00 uur Tweekarspelen Kunst Route 

zondag 30 maart 13:00 - 18:00 uur Tweekarspelen Kunst Route 

zondag 6 april 13:00 - 17:00 uur 

zondag 13 april 13:00 - 17:00 uur 

Paaszondag 20 april 13:00 - 17:00 uur 

Paasmaandag 21 april 13:00 - 17:00 uur 

zondag 27 april 13:00 - 17:00 uur 

Meubelatelier ALLERHANDEN 

Hoofdweg 148  -  Bellingwolde 

telefoon: 0597 - 531599 

www.allerhanden.eu 
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 Een expositie van, voor en door mensen die houden van hout 

Klaas Klazema:  Landschappen in olieverf 

Is geboren in 1952 te Gorredijk, auto-
didact en schildert al vanaf zijn prille 
jeugd. Hij schildert hoofdzakelijk land-
schappen in olieverf. Zijn inspiratie 
vindt hij zowel in zijn directe omge-
ving, als in de door hem gemaakte 
buitenlandse reizen en door goed om 
zich heen te kijken. Hij schildert met 
olieverf op doek, á la prima, zonder 
onderschildering, direct naar het eind-
resultaat. Met name de sfeer en het 
ontstane gevoel zijn voor hem van be-
lang. Zo nu en dan maakt hij een uit-
stapje naar abstract werk. website: 
www.klaasklazema.exto.nl 

Jos Handgraaf:  Houtdraaien 

Jos heeft zich speciaal toegelegd op het draaien van holle vaas- 
vormen. Hij werkt altijd met vers-gekapt hout. Het stuk hout 
bepaalt mede hoe de vorm gaat worden. Hierbij worden 
houttekening, kwasten, schors-ingroei, e.d. bewust ge- 
bruikt om de vorm te versterken. Sinds enige tijd ex- 
perimenteert Jos met spiraalvormige elementen die 
hij aan de vaasvormen toevoegt. Er ontstaat dan een 
totaal opengewerkte vorm die speelt met het licht het- 
geen een verrassend effect kan opleveren. Tijdens de 
expositie Houtkunst & Houtdesign toont hij zowel be- 
werkte, opengewerkte als onbewerkte vaasvormen. 
e-mail: josenhennie@quicknet.nl 

Wim Mulder:  Meubeldesign 

In 1982 gestart met het beroep van meubelmaker. Zijn vooropleiding als instrument-
maker heeft bij hem tot een zeer nauwkeurige en accurate werkwijze geleid. De door-
gaans sobere en strakke ontwerpen van zijn hand, moeten behalve mooi ook functio-
neel zijn. Hij weet zich goed in te leven in de specifieke wensen van zijn opdrachtge-
vers en vraagt hun dan ook het hemd van het lijf. Ook in het restaureren van antiek en 

het herstellen van meubelen 
heeft hij ruime ervaring. Van 
uit zijn beroepsethiek heeft 
hij een voorliefde om al het 
goede uit het verleden in 
stand te helpen houden. Dit 
is een vorm van economisch 
handelen in crisistijd. Door 
het regelmatig geven van een 
cursus meubelmaken kan hij 
zijn opgedane kennis en er- 

website: www.allerhanden.eu varing doorgeven. 

 

Egbert Jan Boerma:  Meubelontwerper 

EGthout maakt bijzondere meubels, lampen en 
houten doosjes. De ontwerpen kenmerken zich 
door originele vondsten, net even anders, soms 
met een kleine grap. De meubels hebben raak-
vlakken met architectuur. Daarbij zijn ze ook nog 
mooi gemaakt en van goede kwaliteit. 
Egbert Jan Boerma is de persoon achter EGthout. 
Hij volgde de opleiding ambachtelijk meubelmaken 
aan het Hout & Meubileringscollege in Amsterdam. 
Naast het leren van een vak is daar ook zijn liefde 
voor massief hout ontstaan. Na een tiental jaren 
werken in de scheepsinterieur- en vioolbouw is Eg-
bert Jan als zelfstandig meubelmaker met zijn be-
drijf EGthout begonnen. Hij werkt in opdracht, 
brengt eigen ontwerpen uit en geeft cursussen 
meubelmaken. 

 website: www.egthout.nl 

Koen Broersen:  Meubeldesign 

Koen Broersen is ontwerper en maker van meubelen. Deze beroepskeuze 
was voor hem een vanzelfsprekendheid. Zolang hij 
zich kan herinneren, werkt hij graag met zijn handen. 
Zijn gedrevenheid is door de jaren heen alsmaar ge- 
groeid, wat uiteindelijk uitmondde in het volgen van 
een opleiding aan het meubileringscollege te Amster- 
dam. In zijn ontwerpen gaan eenvoud en complexiteit 
hand in hand en maakt hij gebruik van hout in combi- 
natie met andere materialen. Hij laat zich daarbij lei- 
den door de eigenschappen en mogelijkheden, die het 
materiaal hem biedt. Een eindresultaat is voor hem 
pas geslaagd, als dit aansluit bij het karakter van de opdrachtgever. Op de website van 
Koen vindt u een impressie van eerder gemaakte opdrachten. 
website: www.koenbroersen.nl 

Willem van der Schors:  Kunstzinnig houtdraaien 

                                 Zijn passie voor houtdraaien begon in 2003. Hij raakte toen zo 
                                   geïnspireerd door de vormen die de natuur hem schonk, dat 
                                    zijn creativiteit en belangstelling voor hout gestaag meegroei- 
                                    de. Zijn grootste uitdaging ligt in het maken van spannende 
                                    objecten uit stammen, entstukken, boomknotten, wortelhout, 
                                   en stronken met wratten en gezwellen. Tijdens het draaien 
                                  laat hij zich meeslepen door de vorm, die het hout van nature 
                                 al in zich heeft. Door de verschillende groeifasen van de boom, 
                                verschijnt een palet van prachtige kleuren, die aan zijn objecten 
                               een specifieke dimensie geven. Vaak besluit hij om de schors, de 
                              bast, een noest of een opening in de stronk met opzet in tact te 
                             laten, waardoor het object zijn natuurlijke uitstraling behoudt. Zo 
                            wordt elk werkstuk vanzelf een uniek exemplaar. 
                            website: www.wood-worm.com  
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