BESCHRIJVING MEDITATIEHUIS
Het Meditatiehuis heeft een vloeroppervlakte van ongeveer 60 m2
en wordt verwarmd door een vloerverwarming.
Het is goed geïsoleerd en heeft, naast de Japanse schuifdeuren,
ook afsluitbare glazen schuifpuien die bij warm weer open gezet kunnen worden,
waardoor je een hele mooie kijk op de bamboetuin hebt.
Bij binnenkomst kun je in het halletje de jassen en schoenen kwijt
en achterin bevindt zich het toilet. Bij grote groepen, is het mogelijk om gebruik te maken
van de extra kleedruimte aan de andere zijde van de ingang/poort,
daar is tevens een tweede toilet, wastafel en douchegelegenheid.
De zaal heeft een mooie bamboe vloer.
Bovenin op het Oosten zit een rond raam, waar ‘Het Zonnelicht’ zomers naar binnen schijnt.
Achterin is een houten schuifwand waar alle materialen liggen,
zoals meditatiebankjes, meditatiekussens en yogamatten
en is er een muziekinstallatie, die je kan gebruiken.
In de grote kast ernaast, liggen extra kussens, matten, stoelen en schoonmaakspullen.
Aan de zijwand hangt een grote spiegel,
die afgedekt wordt door een mooie zijden doek beschilderd met bamboe.
VERLICHTING
De verlichting in de meditatieruimte kan je dimmen,
waardoor je naar eigen gevoel de sfeer en hoeveelheid licht zelf kunt bepalen.
Deze verlichting zit in het halletje bij binnenkomst.
1e links is van de zaal, 2e links spot boven Boeddhabeeld, 3e is de t.l. verlichting.
Helemaal rechts, is de versier-verlichting buiten op de veranda en onder de kap.
Vierkant kastje voor luchtventilatie zit bij de verlichting en heeft 3 standen.
Altijd eerst op het icoon huisje drukken dan op een van de standen duwen,
bij weggaan weer op het huisje duwen, gaat hij weer uit.
Verlichting buiten voor de poort/ingang en bij de houten poort tuin binnenkant tuin,
zit rechts boven de wasbak bij de kleedruimte, zijn 2 aparte knoppen.
Er hangt tevens een sensorlamp buiten bij de houten poort, die automatisch aan en uit gaat.

VOORZIENINGEN MEDITATIEHUIS
Oppervlakte meditatiehuis 60 m2
Afmeting zaal 10,5 x 5,50 m
Vloerverwarming
Toilet/ wastafel
Kapstokken/ schoenenrek
Meditatiekussens (17), bankjes (10) en yogamatten (20)
Creme kleurige omslagdoeken (12)
Zachte foam ligmatjes 60 x 120 (16)
Stoelen voor in de zaal (20)
Muziekinstallatie: versterker-2 boxen-tablet
Wandverlichting, spot met dimmer en TL licht
Wandspiegel
Grote zoutsteen lamp
3 Ronde matten in verschillende maten
Rieten altaar tafeltje met Boeddha, een vaas en bergkristallen theelichthouder
Schoonmaakspullen, stoelen, extra matten, stofzuiger, brandblusser

VOORZIENINGEN THEEHUIS
Kookfornuis 4 pits / gas
Wasbak (2) met koud en heet water
Koffiezetapparaat
Waterkoker
Koelkast
Afvalbak rest/ groen/plastic
Platte borden / soepkommen
Drinkglazen / koffie en thee mokken
Bestek vorken/messen/lepels/theelepels en kleine vorkjes
Pannenset, wok pan en grote soeppan
Diverse schalen en kleine bakjes
Koffie, diverse soorten thee, melk en suiker
Grote ronde eettafel voor binnen met 12 stoelen
Boekenkast met diverse boeken
(buiten) Houten eettafel (2) / 2 bamboezitbanken / ronde bamboetafel met 4 stoelen

VOORZIENINGEN KLEEDRUIMTE
Kapstokken en stoelen (8)
Tafel met waterkoker, thee thermoskan,
bamboedienblad en theeglazen en diverse soorten thee
Verwarmingskacheltje (voor kort gebruik)
Spiegel/ wastafel
Toilet en douchegelegenheid (douche voor alleen noodzakelijk gebruik)
Opslagruimte bezems / schoonmaakspullen/ kruimelstofzuiger
Reserve meditatiekussens, stoelen, bankjes en yogamatten

GLAZEN TUINKAS
In december 2021 wordt er een glazen tuinkas geplaats in de theetuin,
waardoor er meer ruimte ontstaat om met grotere groepen te pauzeren of te lunchen.

