
 
Uitnodiging Mandala Regiodag Landsmeer  

 
Met veel plezier kondigen we aan dat er op zaterdag 18 juni 2022 een regiodag wordt georganiseerd 
door leden van de Nederlandse Mandalavereniging.  
 
Graag nodigen wij jullie uit voor een regiodag in Landsmeer (net ten noorden van Amsterdam).  
De locatie is: Zaal bij begraafplaats Landsmeer, Zuideinde 62, 1121 CM Landsmeer 
 
De locatie is goed te bereiken met de auto; zie de routebeschrijving op de volgende pagina. 
 
Kom je met het OV; dan neem je vanaf Station Noord bus 319 tot halte Luyendijk, Landsmeer. 
 
 
Het programma voor deze dag is:  
10:00 uur: zaal open, inloop met koffie/thee 
10:15 uur: welkom 
10:30 uur: randenmandala (Hilda Sloot) 
12:30 uur: lunch (1 broodje p.p.) & drinken 
13:15 uur: intuïtieve mandala (Marjoleine van der Knaap) 
15:15 uur: afsluiting van de dag met een hapje en een drankje.  
 
Het is altijd leuk om elkaars werk te bekijken dus neem gerust eigen 
werk mee! 
 
Voor leden van onze vereniging is deze regiodag gratis. Wil je iemand 
meenemen? Dat kan, een introducé is van harte welkom tegen een 
kleine bijdrage van € 10,00. 
 
We vragen je zelf onderstaande tekenmaterialen mee te nemen: 
• Potlood, gum, passer, puntenslijper; 
• Geodriehoek; 
• Kleurpotloden. 

 
De dag gaat door bij 10 ledenaanmeldingen. Er zijn in totaal maximaal 20 plekken beschikbaar.  
We streven naar maximaal 5 introducés. Dus meld je snel (en uiterlijk 10 juni) aan! Vol is vol. 
 
Ook zin gekregen in deze ontmoetingsdag voor leden van onze Mandalavereniging?  
Stuur een mail naar mandala.bovenij@gmail.com met je naam, eventueel naam introducé en of je een 
gewoon of een vegetarisch broodje als lunch wilt (veganistisch, glutenvrij etc. faciliteren we niet). 
 
Wij zien jullie graag op zaterdag 18 juni in Landsmeer. 
 
 
Hartelijke groet, 
 
Hilda Sloot en Lisa Brandsteder 
 
  



 
Uitnodiging Mandala Regiodag Landsmeer  

 
Routebeschrijving auto 
 
Van de A10 Noord neemt u afslag S117. Volg de borden Landsmeer.  
Er zijn 2 parkeerplaatsen (zie de blauwe bollen). De grotere blauwe bol aan de 
Scheepsbouwersweg is een ruimere en rustigere parkeerplaats. Het is van daaraf over de 
begraafplaats 150 m. lopen naar de zaal. 
De zaal is weergegeven op de kaart als een oranje bolletje.  
 
 

 


