
 

 

JONG Anoiksis-Dag:  

Jong en psychosegevoelig?  

Kom naar deze ontmoeting en ontspanning  

Speciaal voor JOU!! 
 
Doelgroep: Leeftijd tussen 18  en 35 jaar 
Locatie: Boerderij Sneul; Adres: De Rode Leeuw 11a in Amersfoort 
Datum en tijd: 16 september 2017, inloop vanaf 12.15 en einde rond 16.45 uur 
 
De organisatie van deze dag is door vereniging Anoiksis. We willen graag dat 
er ook voor jou een mogelijkheid is om andere jongeren met 
psychosegevoeligheid te ontmoeten.  
 
We beginnen de dag met een lekkere lunch vanaf 12.45uur.  
 
Daarna volgt een programma waarin we op een speelse manier  
gaan kennismaken. Verder zal er een ervaringsverhaal te horen zijn,  
waarbij je ruimte krijgt om je ervaringen en vragen in te brengen.  
 
Een onderzoek, PSYSCAN, zal zich deze dag ook presenteren. Dat is een 
onderzoek waar je later eventueel aan kunt deelnemen. En er zal een 
workshop zijn, mogelijk een pubquiz. 
  
Tussendoor is er voldoende tijd om even bij te komen, met elkaar te relaxen, 
en wat te nuttigen.  
 
Deze dag is GRATIS!  
Je hoeft geen entree te betalen, geen eigen bijdrage te betalen en krijgt 
kosteloos eten en drinken.  
Mocht je het fijn vinden, dan kan je ook iemand meenemen. Lid van Anoiksis 
hoef je niet te zijn.  
  

Graag opgeven voor 30 augustus via 
jonganoiksis@gmail.com  

   
We kijken uit naar je komst! Met hartelijke groetjes, 
Henk, Linda, Marianne, Bram-Sieben en Marcello   
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Jouw reis naar deze dag  
 
Je reist eerst naar station Amersfoort. Dan neem je stadbus X2 richting 
Nieuwland en bent daarmee ongeveer 15 minuten onderweg. Je stapt uit bij 
bushalte de Rode Leeuw. Je loopt vervolgens een stukje terug en gaat vanuit 
je looprichting daarna rechts een straat in, de Rode Leeuw. Toelichting bij 
dit loopstukje: De bus komt van een autoweg de busbaan oprijden. De 
autoweg gaat vlak daarvoor met een bocht naar rechts. Het straatje dat je 
ingaat is vanuit die manier gezien links van en voor de busbaan. 
Aan de linkerkant van deze straat vind je de boerderij op nummer 11a. 
De boerderij staat middenin een vrij nieuwe woonwijk.  
 
Met de auto: 
Er is voldoende parkeergelegenheid op het erf bij de boerderij. 
 

 


