
Spanning en stress ervaren we allemaal wel eens. Ermee omgaan is voor 
kinderen alleen een stuk lastiger dan voor volwassenen. Dat komt onder 
andere omdat zij nog niet kunnen overzien wat er aan de hand is. Voor 
kinderen van 8 t/m 12 jaar die thuis veel spanning en stress ervaren, is 
daarom kinderclub ‘Billy Boem’ ontwikkeld. 

Effect van stress en spanning op 
kinderen 
Soms gebeuren er dingen in een gezin 
die het leven van een kind behoorlijk 
beïnvloedt. Zoals een ouder die ziek 
is of een scheiding. En waardoor er 
minder rust en ruimte is voor ouders 
om voldoende aandacht te geven 
aan hun kinderen. In een moeilijke 
thuissituatie kunnen kinderen heel 
stil worden of juist heel dwars, boos 
of onzeker. Ze kunnen bang worden 
om te gaan slapen of om bij hun 
moeder weg te gaan. Uit onderzoek is 
gebleken dat kinderen die langere tijd in 
stressvolle situaties verkeren problemen 
kunnen krijgen. Dat hoeft niet, maar ze 
lopen wel meer risico. 

Billy Boem
Voor kinderen van 8-12 jaar

Informatie over 
Billy Boem voor jongens 

en meisjes tussen 
8 en 12 jaar

Wil je meedoen?
Als je wilt meedoen, dan kan dat. Er komt 
dan iemand van Billy Boem thuis bij jou 
om kennis te maken. Daarna volgt er een 
kennismakingsgesprek op de plek waar de 
club wordt gehouden zodat je kunt zien waar 
dat is. Je kan dan samen met je ouders komen 
kennismaken met de begeleiders van de club. 
Samen kijken we dan of de club iets voor jou is. 

‘Billy Boem’ is een onderdeel van het samenwerkingsproject van’ Piep 

zei de muis’ van Stichting Welzijn Amersfoort, Riagg Amersfoort e.o., 

Trimbos-instituut, en GGD Midden- Nederland 

Start: 
Tijd:
Plaats:

Opgeven en inlichtingen bij:
billyboem@welzijnamersfoort.nl 
Telefoon: 033 4779171
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Billy Boem kinderclub 
Bij kinderclub ‘Billy Boem’ kunnen 
kinderen genieten van extra aandacht 
en leuke activiteiten. Spelenderwijs 
komen allerlei thema’s aan bod en 
merken de kinderen dat zij niet de 
enige zijn bij wie er thuis zorgen zijn. 
De kinderclub wordt gegeven door 
beroepskrachten van het jeugdteam 
en het sociaal team. Het is een 
ontspannen kinderclub waar kinderen 
plezier hebben, vriendschappen 
aangaan en iets helemaal voor zichzelf 
hebben!

Hoe werkt kinderclub ‘Billy Boem’
• Voordat een kind deelneemt 

aan de kinderclub vindt een 
kennismakingsgesprek plaats met 
de ouder(s)/verzorger(s)

• De kinderclub komt 10 keer bij elkaar 
• We doen leuke activiteiten: knutselen en spelletjes
• Elke week vertelt Billy Boem wat hij thuis meemaakt, passend bij het 

thema. Met de kinderen praten we hierover 
• Kinderen zoeken samen naar oplossingen 
• Voor de ouders zijn er vier ouderbijeenkomsten 

Kinderclub ‘Billy Boem’ organiseren we meerdere keren per jaar (in het 
voor- en najaar) in Nieuw-Lekkerland en Arkel. En is bedoeld voor kinderen 
uit gemeente Molenlanden. Deelname is gratis. 

Meer informatie en aanmelden
Wil je meer weten over de kinderclub ‘Billy Boem’, of wil je jouw kind 
aanmelden?

Neem dan contact op via het Sociaal Loket: 088 75 15 100 of 
sociaalloket@jouwgemeente.nl

Kijk voor actuele data, locaties en contactpersonen op: 
www.molenlanden.nl/bijeenkomsten-en-cursussen


