
Betrouwbaar, 
nabij en behulpzaam 
sociaal werk op Texel

Team Texels Welzijn 

Naast de ruim tweehonderd vrijwilligers bestaat Texels  

Welzijn uit de volgende vaste medewerkers:

• Tanja Klaassen

 Dorpswerker De Cocksdorp / Algemeen maatschappelijk werk 

• Barbara Pieterse

 Dorpswerker De Waal / Algemeen maatschappelijk werk 

• Cobie Daalder

 Dorpswerker Den Burg, Den Hoorn en De Koog 

• Betsie Verhoeven

 Dorpswerker Oosterend, Oudeschild en Den Burg

• Hermina Kikkert

 Receptie / Administratie / Tafeltje Dekje 

• Louise Sipsma

 Huishoudelijk medewerker

• Mart Stel

 Directeur

Stichting Texels Welzijn

De Buureton, Beatrixlaan 43 

1791 GA Den Burg  

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.30 - 17.00 uur.

T  0222 - 312696  

E   welzijn@texelswelzijn.nl

W  www.texelswelzijn.nl 

 texelswelzijn
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• Voor vragen rond welzijn, wonen, zorg,  

relaties, werk of schulden

• Activiteiten voor ontmoeting, ontwikkeling  

en dienstverlening thuis

• Actieve bijdragen aan samenwerking  

en bewonersinitiatieven

 

Je kunt altijd en kosteloos bij ons terecht. 

Activiteiten en ruimteverhuur

Texels Welzijn biedt vele activiteiten voor ontmoeting, 

ontwikkeling, preventie en ontspanning. Kijk op onze 

website voor het aanbod. We beheren ook De Buureton 

in Den Burg. In dit centrum kun je ruimte huren voor 

groepen van 5 tot 100 personen, al vanaf € 10,00 per 

dagdeel. 

Meer weten of reserveren: neem contact met ons op!



Dorpswerk voor ieder dorp op Texel

Texels Welzijn heeft voor ieder dorp een dorpswerker. Deze 

heeft een luisterend oor voor je vragen, denkt mee, geeft 

advies en gaat samen met je op zoek naar oplossingen 

dichtbij en op maat. Bijvoorbeeld over:

• Hulp bij sociale vragen 

• Ondersteuning van mantelzorg en vrijwilligerswerk

• Activiteiten voor ontmoeting  en ontspanning

• Ondersteuning bij bewoners-initiatieven

• Thuisdiensten zoals Tafeltje Dekje, klussenhulp en zie-

kenhuisvervoer

Voor informatie, hulp en advies kun je ons bellen of 

mailen. Heb je liever een gesprek bij jou thuis? Dat kan 

natuurlijk ook.

De dorpswerkers hebben wekelijks een vast inloopspreek-

uur in ieder dorpshuis. De dagen en tijden per dorp vind je 

op onze website.

Vrijwilligerswerk: 
de basis van Texels Welzijn!

Ruim tweehonderd vrijwilligers zijn verbonden aan 

Texels Welzijn. Samen met hen zijn wij er voor Texelaars 

die wat extra steun kunnen gebruiken. Zoals met Tafeltje 

Dekje, ziekenhuisvervoer, Leef-Tijd, klusjes in en om het 

huis en sociale activiteiten. We ondersteunen verder het 

vrijwilligerswerk overal op Texel. Dus laat het ons weten 

als je vrijwillige inzet zoekt of te bieden hebt!

Ondersteuning voor mantelzorgers 

Intensieve mantelzorg is vaak zwaar. Als mantelzorger 

kun je dan soms zelf ook wel wat ondersteuning gebrui-

ken. Texels Welzijn helpt mantelzorgers door het bieden 

van een luisterend oor, advies, en mogelijkheden voor 

contact. En ieder najaar verzorgen we de mantelzorg-

waardering op Texel.

Algemeen maatschappelijk werk

De maatschappelijk werkers van Texels Welzijn ondersteu-

nen jong en oud bij het omgaan met sociale vragen. Met 

hen kun je in vertrouwen praten. Je kunt bij maatschappe-

lijk werk terecht voor vragen over onder andere:

• Omgaan met ingrijpende gebeurtenissen.

• Zelfvertrouwen, somberheid, stress of eenzaamheid.

• Relaties met bijvoorbeeld partners, kinderen, familie of 

buren.

• Werk en werkloosheid.

• Geldproblemen en Voedselbank indicaties.

Naast persoonlijke hulp bieden we ook groepsbijeenkom-

sten en trainingen. Zie daarvoor op de website.

De hulp van maatschappelijk werk is kosteloos en je hebt 

geen verwijzing nodig.


