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Doen wat er wél kan!
In 2021 bepaalde corona voor een belangrijk 
deel ons leven. En net als in 2020 hebben we 
daar vanuit Texels Welzijn actief op ingespeeld 
door Texelaars in kwetsbare posities regelmatig 
te bellen en waar nodig op afstand te onder-
steunen. Corona was er, maar wat hebben we 
nog veel kunnen doen en betekenen. 

Zo werd het vervoer naar ziekenhuizen of andere zorgverle-

ning op het vasteland met financiering door het Texelfonds 

opgepakt door de Texelse taxibedrijven. Voor de maaltij-

den van Tafeltje Dekje was er in de coronatijd aanmerke-

lijk meer vraag. Daar speelden de Omring-keuken en de  

Tafeltje-Dekje-organisatie soepel op in. Dank aan de inzet 

en flexibiliteit van alle medewerkers en vrijwilligers!

In de korte coronapauze rond de zomer kon het Taalhuis 

officieel van start gaan waarin we met de Bibliotheek en 

anderen samenwerken aan hulp bij laag-geletterdheid.  

De Deel kwam succesvol op gang: onze mooie nieuwe open 

ontmoetingsplek in Den Burg voor mensen met geheugen-

klachten of niet-aangeboren-hersenletsel. 

De corona-epidemie gaf extra druk bij mantelzorgers van 

mensen met kwetsbaarheid. Reden voor ons om het jaar-

lijkse uitreiking van het mantelzorgcompliment extra ac-

cent te geven, door speciale aandacht in de Texelse media. 

We willen onze dienstverlening op dit vlak graag nog verder 

versterken. 

Wat ook goed van pas kwam in relatie tot corona was de 

scholingsdag over eenzaamheid die we samen met veer-

tien collega’s van elders uit de hulp en zorg op Texel moch-

ten organiseren. Verder gaf corona ons de mogelijkheid om 

onze website en basis PR geheel te vernieuwen en actief 

mee te denken met de planontwikkeling van de gemeente 

op sociaal terrein.

Uit ons bestuur vetrokken drie bestuursleden met een lan-

ge staat van dienst: Ingrid Walpoott, Kees den Ouden en 

voorzitter Edwin Boering. We willen hen op deze plek graag 

nog een keer hartelijk danken voor hun jarenlange actieve 

inzet voor Texels Welzijn!

Tot slot ‘benne we blied’ dat we veel stilgelegen én nieuwe 

activiteiten in 2022 weer op kunnen pakken!

Namens team Texels Welzijn wensen ik je veel plezier met 

dit jaarverslag. 

Stichting Texels Welzijn

De Buureton, Beatrixlaan 43 

1791 GA Den Burg 

T  (0222) 312 696 

W  Texelswelzijn.nl 

E  welzijn@texelswelzijn.nl 

Mart Stel, directeur Texels Welzijn

Ik zal gaan
o met genoegen zal ik gaan
met diepe vreugde en trompetgeschal
ik zal gaan
 
Als jij roept zal ik gaan
mijn werk mijn eten en mijn handen
zal ik laten staan
als jij roept zal ik gaan
 
Als jij roept in de morgen
in de middag in de avond
in mijn dromen in mijn waken
als jij roept zal ik gaan

Ik zal gaan
al breken ze mijn benen
al moet ik kreupel gaan
engelen binden dan mijn wagen
vleugels aan
 
Ik zal gaan
 

© Remco Campert
Uit: Een standbeeld opwinden
Amsterdam: De Bezige Bij 1952

INHOUD

Samenwerking in 2021 > 2 

Overzicht dorpswerk > 2

De Deel & Mantelzorgdag > 3

Overzicht maatschappelijk werk > 4

Leef-Tijd > 4

Taalhuis & Inburgering > 5

Overzicht overige diensten en activiteiten > 6

Organisatie en diensten  > 7

Interview Betsie Verhoeven > 8

2022 en verder: veroudering vraag extra inzet > 8

Spiritual



CLIËNTBEZOEK TAFELTJE DEKJE

Dorpswerkers informeren jaarlijks bij startende cliënten 

van Tafeltje Dekje of alles naar tevredenheid is, en of er 

mogelijk nog andere ondersteuning nodig is voor zelfstan-

dig blijven wonen. Het zijn contactmomenten waar deel-

nemers hun eventuele wensen of zorgen kunnen delen. 

Hier komen deels aanvullende (voor-)zorgacties uit voort. 

AANTAL 45 deelnemers bezocht; 59 telefonisch gesproken. 

WELZIJN OP RECEPT

De dorpswerkers en maatschappelijk werkers van Texels 

Welzijn werken nauw samen met huisartsen, praktijkon-

dersteuners, wijkverpleegkundigen en fysiotherapeuten. 

Hierbij vinden vele verwijzingen over en weer plaats. 

Soms is het wenselijk dat daarbij een ‘Welzijn op Recept’ 

verstrekt wordt. De dorpswerker gaat, op verwijzing van 

de huisarts, samen met de cliënt op zoek naar activitei-

ten of contacten die hem of haar helpen voor een plezie-

riger leven. 

AANTAL 5 inwoners ondersteund met Welzijn op Recept. 

DORPSWERK, INLOOPSSPREEKUUR IN DEN BURG 

EN DE BUITENDORPEN

De eigen dorpswerker op Texel is het eerste aanspreek-

punt in elk dorp bij alle vragen en wensen op het gebied 

van wonen, welzijn, zorg, en vraag en aanbod van vrijwil-

ligers. Een vast gezicht in het dorp en daarmee een lage 

drempel voor inwoners voor het stellen van vragen. Waar 

nodig gebeurt dit ook middels huisbezoek. We werken 

nauw samen met de lokale vrijwilligers, dorpscommis-

sies en dorpshuizen en mantelzorgers.

AANTAL Wekelijks gemiddeld 100 inwoners aanwezig 

bij diverse inloop-activiteiten en circa 103 inwoners met 

een vraag tijdens de inloop-spreekuren. 396 huisbezoe-

ken. In De Buureton waren in 2021 daarnaast ca. 1100 

bezoekers van activiteiten en veel mail- en telefonische 

contacten.  

LUISTEREND OOR IN CORONATIJD

Sinds het begin van de pandemie hebben de dorpswer-

kers veel telefonisch contact gehouden met (kwetsbare) 

inwoners uit hun ‘eigen’ dorp. Dat om een ‘vinger aan de 

pols’ te houden, te ondersteunen bij gevoel van sociaal 

isolement en hulp te bieden bij praktische problemen 

vanwege de coronamaatregelen. Waar mogelijk met het 

inschakelen van hun eigen sociale netwerk. 

AANTAL 311 telefonische contacten.

WERVING, KOPPELING EN BEGELEIDING VRIJWILLIGERS

Inwoners van Texel geven en ontvangen veel inzet van 

vrijwilligers. Voor bijvoorbeeld kwetsbare inwoners met 

weinig eigen netwerk, het geven van taallessen aan  

anderstaligen, de inzet van thuisdiensten en Welzijn op 

recept. Texels Welzijn ondersteunt de koppeling hiertus-

sen en waar wenselijk verdere begeleiding. 

AANTAL Circa 13 nieuwe vrijwilligers gekoppeld.
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DORPSWERK

Texelgezinnen Thuiszorg
organisaties

Dorpscommissies
& Dorpshuizen

Huisartsenzorg

Sociaal Team

Samenwerking in 2021

Het schema hiernaast laat zien dat Texels 
Welzijn samenwerkt met vele groepen 
en organisaties op Texel. 

Samenwerkingen en overleggen waar we in 2021 aan bij-

droegen:

• Casuïstiekoverleg vanuit gemeente Texel

• Coalitie en Stuurgroep Positieve Gezondheid Texel

• Kerngroep Sportakkoord

• Ketenoverleg Dementie Texel

• Overleg dorpswerk Texels Welzijn - Omring - Sociaal 

team Texel

• Overleg schuldhulpverleningsketen

• Overleg Voedselbank

• Radio Texel - PBO-overleg

• Regionaal overleg Zorg & Welzijn / Verbinden  

& Samenwerken

• Texel Zorgoverleg

• Werkgroep Ouderkracht (Eilandse aanpak)



De Deel

De Deel is de open ontmoetingsplek voor mensen 

met geheugenklachten of niet-aangeboren-her-

senletsel. Zij kunnen elke dinsdag en donderdag-

middag terecht. 

“Ik kan bij De Deel elke week binnenlopen voor 

fijn contact met andere Texelaars met geheugen- 

problemen of niet-aangeboren hersenletsel. 

Mooi dat deze nieuwe voorziening er nu op Texel 

is!”.  

Links Simone Ouwehand met deelnemers en vrijwilligers 
van De Deel.
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Voorbeelden van samenwerking
In onze welzijnsactiviteiten werken we met vele partners samen op Texel. Daarbij in het algemeen 
sprake van korte lijnen en een positieve sfeer en is deze samenwerking op z’n Texels gericht op 
praktische aanpak en oplossingen. Een aantal van de mooie activiteiten en Texelaars, die we daarin 
mochten ontmoeten, lichten we uit in dit jaarverslag.

Meta Blommers, die mantelzorger is voor haar man.

Mantelzorgdag

Op of naar aanleiding van de Dag van de Man-

telzorg verzorgt Texels Welzijn voor de gemeente 

Texel een attentie voor mantelzorgers.

“Texels Welzijn zet elk jaar samen met gemeen-

te Texel en andere partijen op het eiland de 

bescheiden mantelzorger op een respectvolle 

en sympathieke manier weer in het zonnetje. 

Chapeau!”. 



CURSUS ‘OMGAAN MET GELD’

De cursus, bestaande uit zes bijeenkomsten, is bestemd 

voor alle inwoners van Texel die hun geldzaken op orde 

willen krijgen en houden. Ook als zij geen financiële pro-

blemen kennen, maar wel wat meer grip willen hebben 

op hun in- en uitgaven of willen onderzoeken waarop 

wellicht nog bespaard kan worden. De deelname is gratis.

AANTAL 5 deelnemers.

BUURTBEMIDDELING

Gemeente Texel en Texels Welzijn trekken samen op als 

bemiddelaars bij burenconflicten. Zij luisteren naar het 

verhaal van beide partijen zonder daarbij een oordeel te 

geven. Het doel is om gezamenlijk een oplossing te be-

denken die voor iedereen aanvaardbaar is. 

AANTAL 3 casussen. 

PSYCHOSOCIALE HULPVERLENING 

DOOR MAATSCHAPPELIJKE WERK

Het maatschappelijk werk ondersteunt Texelse inwo-

ners, jong en oud vanaf 18 jaar, bij psychosociale vragen. 

AANTAL 164 hulpverleningstrajecten (1197 contact- 

momenten), 132 personen.

VOEDSELBANK INDICATIES

Voedselbank Texel helpt mensen door hen tijdelijk te 

voorzien van voedselpakketten en zo armoede deels op 

te vangen. Het maatschappelijk werk van Texels Welzijn 

stelt de indicaties.

AANTAL 19 nieuwe indicaties en 51 her-indicaties.
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MAATSCHAPPELIJK WERK

< Matt en Wies van Beek bezorgen Leef-Tijd huis-aan-huis.

Leef-Tijd magazine

Leef-Tijd is een informatief magazine met prak-

tische tips en achtergrondverhalen voor en door 

Texelaars vanaf 55 jaar. Het blad verschijnt in 

samenwerking met Seniorenvereniging Texel zes 

keer per jaar.

“Hoe leuk is het om mee te mogen werken aan 

hét blad voor 55-plussers op Texel dat in liefst 

2500 huishoudens ontvangen wordt! Mooi dat 

de Seniorenvereniging Texel, Texels Welzijn en 

ruim 100 vrijwilligers dat voor elkaar krijgen”. 

Buurtbemiddeling

Gemeente Texel en Texels Welzijn trekken samen 

op als bemiddelaars bij burenconflicten. Het doel 

is om gezamenlijk een oplossing te bedenken die 

voor iedereen aanvaardbaar is.  

“Met Buurtbemiddeling zijn weer verschillende 

gevallen van burenproblemen ondersteund en 

waar mogelijk opgelost. Mooi dat de gemeente, 

politie, Woontij en Texels Welzijn hierin actief 

samenwerken”.

Gesprekken over conflicten in buurten.
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Taalhuis Texel

Op Texel is de Bibliotheek gestart met het Taal-

huis. Inwoners die dat nodig hebben kunnen 

daar hun basisvaardigheden versterken in taal, 

maar ook in rekenen, werken op de PC, omgaan 

met geld en andere zaken. Vanuit Texels Welzijn 

dragen we bij aan het vinden van vrijwilligers 

voor dit initiatief en de organisatie van trainin-

gen. 

“Het is fijn om als Taalmaatje mensen met pro-

blemen met lezen of schijven te mogen helpen 

in het Taalhuis. Een mooie samenwerking van 

Bibliotheek Texel, ROC-Kop-Noord-Holland en 

Texels Welzijn”.  

Vrijwilliger Birte Bak (rechts) met twee cursisten.

Inburgering

Texels Welzijn werkt mee aan de invoering van 

de nieuwe wet Inburgering en aan de opvang 

van nieuwkomers op Texel. 

“Texels Welzijn heeft mij goed geholpen nadat ik 

hier uit Eritrea op Texel ben gekomen, ook voor 

veel dingen met de gemeente en andere instel-

lingen”.  

Beletsom Halfom Measho >



BUURETON-DINER

Iedere maand organiseren we een gezellig samenzijn in 

de Buureton voor wie wil. Dat om bekenden en nieuwe 

mensen te ontmoeten, onder het genot van een maal-

tijd en een drankje. In 2021 zijn vier Buureton-diners en 

een kerstlunch georganiseerd. In verband met nieuwe 

coronamaatregelen werden er Kerstlunchboxen door 

het team van Texels Welzijn bij de deelnemers aan huis 

bezorgd.

AANTAL Gemiddeld 35 deelnemers per diner. 

DE BUURETON

De thuisbasis van Texels Welzijn voor haar eigen activi-

teiten én de activiteiten van andere Texelse maatschap-

pelijke initiatieven en organisaties.  

AANTAL Naast eenmalige huurders zijn er ruim der-

tig vaste gebruikersgroepen van onze zalen. Buiten de  

coronaperiode was de bezettingsgraad 80%; daarbinnen 

beperkt.

DE DEEL

Sinds september 2021 is De Deel een open ontmoetings-

plek voor mensen met geheugenklachten en niet-aan-

geboren-hersenletsel (NAH) en hun naasten. De inloop- 

bijeenkomsten vinden elke dinsdagmiddag plaats in  

Kinderboerderij Texel. 

AANTAL Gemiddeld 11 deelnemers en 2 vrijwilligers per 

middag. In totaal 10 vrijwilligers betrokken. 

MAGAZINE LEEF-TIJD

Een informatief magazine met informatie en achter-

grondverhalen voor en door Texelaars vanaf 55 jaar. In 

samenwerking met Seniorenvereniging Texel. Elke editie 

zetten ruim 110 vrijwilligers zich in voor Leef-Tijd: van 

schrijvers, correctoren, fotograaf en redactieleden tot de 

bezorgers.

AANTAL Zes edities per jaar, 2500 bezorgadressen.

MANTELZORGONDERSTEUNING EN -COMPLIMENT

Texels Welzijn biedt mantelzorgers ondersteuning op 

maat met een luisterend oor, informatie en advies, en 

praktische hulp bij regelzaken. Ook organiseren we waar 

nodig tijdelijk vervangende zorg. Verder verzorgen we 

het jaarlijkse mantelzorgcompliment op Texel. 

AANTAL Circa 260 mantelzorgers hebben gebruik ge-

maakt van het mantelzorgcompliment.

NEDERLANDSE LESSEN VOOR ANDERSTALIGEN

Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor anderstaligen, die 

geen vluchteling (meer) zijn en moeite ervaren met het 

oppakken van de Nederlandse taal. 

AANTAL 2 cursussen á 10 lessen, 5 deelnemers per cur-

sus, en 2 docenten (vrijwilligers).

 
TAALHUIS TEXEL

Dit is een samenwerking van Bibliotheek Texel, gemeen-

te Texel en Texels Welzijn. De coördinatie van de vrijwil-

ligers die zich inzetten als Taalmaatje is in handen van 

Texels Welzijn. 

AANTAL 9 vrijwilligers hebben de training taalmaatje  

gevolgd. 7 vrijwilligers zijn met 10 taalmaatjes gekoppeld.

TAFELTJE DEKJE

Inwoners die voor korte of langere tijd niet zelf in staat 

zijn hun maaltijd te bereiden kunnen zich voor een of 

meer dagen per week aanmelden voor ‘Tafeltje Dekje’. 

 

AANTAL 215 adressen hebben in 2021 genoten van een 

warme maaltijd. In totaal zijn er 37.286 maaltijden rond-

gebracht, waarbij ca. 75 vrijwilligers waren betrokken.

THUISDIENSTEN (‘WONENPLUS’)

Texels Welzijn biedt inwoners met inzet van vrijwilligers 

ondersteuning voor verantwoord thuis kunnen wonen. 

Naast Tafeltje Dekje en ziekenhuisvervoer, ondersteu-

ning bij kleine klussen in en rondom het huis, hulp bij 

administratie op orde brengen etc.

AANTAL 18 koppelingen.

VRIJWILLIGERS TAFELTJE DEKJE

Dagelijks ontmoetingsmoment in de Gollards, vóór het 

bezorgen van de maaltijden, waarbij wordt genoten van 

de dagsoep van de Gollards en van elkaars verhalen.

AANTAL De maaltijden worden door circa 75 vrijwilligers 

dagelijks bij de mensen thuisgebracht. 

VRIJWILLIGERS ZIEKENHUISVERVOER

Texelaars die binnen hun netwerk niemand hebben voor 

vervoer naar ziekenhuis kunnen een beroep doen op vrij-

willigers, tegen een kleine onkostenvergoeding. Deze 

dienst maakt ook voor hen de medische zorg/controle in 

ziekenhuis beter bereikbaar.

AANTAL 14 ritten naar Den Helder en andere ziekenhui-

zen. In verband met corona zijn 30 taxiritten voor zieken-

huisvervoer verzorgd door taxibedrijven. De extra kosten 

hiervoor zijn vergoed door het Texelfonds.

WERELDVROUWEN

Een ontmoetingsplaats in De Buureton voor alle vrou-

wen die op Texel wonen: Texelse, Syrische, Eritreese, 

Griekse, Afghaanse etc. Twee keer per maand is er een 

ochtend voor gezamenlijk koffie/thee drinken en leuke 

activiteiten met elkaar ondernemen. 

AANTAL Gemiddeld acht vrouwen per bijeenkomst.

TRAINING ‘AANPAK EENZAAMHEID’

Met ondersteuning van een trainingsbureau hebben we 

samen met deelnemers uit negen collega-organisaties 

van Texel een training gehouden over achtergronden en 

aanpak van eenzaamheid. 

AANTAL 14 cursisten.
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TEXELS WELZIJN OVERIG



PR van Texels Welzijn vernieuwd

In de eerste helft van 2021 hebben we de website van Texels Welzijn grondig ver-

nieuwd en ook een nieuwe basisfolder over onze diensten en activiteiten uitge-

bracht. Goed om te doen, want het zette ons aan om weer eens na te denken over 

ons kernaanbod en doelen. We zijn blij met de nieuwe site en de folder en horen er 

goede geluiden over van bezoekers. We danken webbouwer Max van der Vaart en 

vormgever Edwin Boering voor hun creatieve input.
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Texels Welzijn is er voor alle Texelaars met 

vragen rond welzijn, mantelzorg, vrijwil-

ligerswerk, wonen, relaties of geldzaken. 

We zijn betrokken, betrouwbaar, nabij 

en behulpzaam.

Samen met vele vrijwilligers bieden we dienstverlening 

thuis en activiteiten voor ontmoeting en ontwikkeling. 

We dragen bij aan bewonersactiviteiten in alle dorpen op 

Texel. Je kunt altijd en kosteloos bij ons terecht

• Voor vragen rond welzijn, (vrijwilligers-)werk, wonen, 

relaties, zorg en mantelzorg, of geldproblemen.

• Activiteiten voor ontmoeting, ontwikkeling en dienst-

verlening thuis

• Actieve bijdrage aan samenwerking in de dorpen en aan 

bewonersinitiatieven

DORPSWERK

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 oplossin-

gen dichtbij en op maat. Bijvoorbeeld over:

• Hulp bij sociale vragen 

• Ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligerswerk

• Activiteiten voor ontmoeting en ontspanning

• Ondersteuning bij bewoners-initiatieven

• Thuisdiensten zoals Tafeltje Dekje, klussenhulp en zie-

kenhuisvervoer

De dorpswerkers hebben wekelijks een vast inloopspreek-

uur in ieder dorpshuis.

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK

De maatschappelijk werkers van Texels Welzijn onder-

steunen Texelaars vanaf 18 jaar bij het omgaan met soci-

ale vragen. Met hen kun je in vertrouwen praten. Je kunt 

bij maatschappelijk werk terecht voor vragen over:

• Omgaan met ingrijpende gebeurtenissen

• Zelfvertrouwen, somberheid, stress of eenzaamheid

• Relaties met bijvoorbeeld partners, kinderen, familie of 

buren

• Werk en werkeloosheid

• Geldproblemen, voedselbank indicaties

Naast persoonlijke hulp bieden we ook groepsbijeenkom-

sten en trainingen. De hulp van maatschappelijk werk is 

kosteloos en je hebt geen verwijzing nodig.

VRIJWILLIGERS: 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 Tafeltje Dekje, 

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

sociale activiteiten. We ondersteunen verder het vrijwil-

ligerswerk 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 gebruiken. 

Texels Welzijn helpt mantelzorgers door het bieden van 

een luisterend oor, advies, en mogelijkheden voor contact. 

En ieder najaar verzorgen we de mantelzorgwaardering 

op Texel.

Texels Welzijn
De kunst van verbinden 

ACTIVITEITEN EN RUIMTEVERHUUR

Texels Welzijn biedt vele activiteiten voor ontmoeting, 

ontwikkeling, preventie en ontspanning. We beheren ook 

De Buureton, het buurthuis van Den Burg waar de moge-

lijkheid is om zalen te huren voor groepen van 5 tot 100 

personen.

MEDEWERKERS EN BESTUUR 

Team Texels Welzijn

• Tanja Klaassen, dorpswerker De Cocksdorp/algemeen 

maatschappelijk werk 

• Barbara Pieterse, dorpswerker De Waal/algemeen 

maatschappelijk werk 

• Cobie Daalder, dorpswerker Den Hoorn, De Koog en 

Den Burg

• Betsie Verhoeven, dorpswerker Oosterend, Oudeschild 

en Den Burg

• Hermina Kikkert, receptie/administratie/Tafeltje Dekje/

Taalhuis-vrijwilligers

• Louise Sipsma, huishoudelijk medewerker

• Simone Ouwehand, De Deel

• Liesbeth Rijk, De Deel

• Mart Stel, directeur

Bestuur Texels Welzijn

• Ingrid Walpoott, gestopt vanwege einde termijn

• Kees de Ouden, gestopt vanwege einde termijn 

• Annemarieke de Vries, gestart 2021

• Paul de Bot, gestart 2021

• Edwin Boering, gestopt eind 2021

• Jacco Dros 

• Peter Bakker

• Anja van der Horst

Stichting Texels Welzijn

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

 Facebook.com/texelswelzijn

Het team van Texels Welzijn: vlnr Betsie Verhoeven, Tanja Klaassen, Cobie Daalder, Hermina Kikkert, Mart Stel. 

Niet op de foto: Barbara Pieterse, Louise Sipsma, Simone Ouwehand en Liesbeth Rijk.

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
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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!



Eind 2022 gaat Betsie Verhoeven met pensioen 
na 43 jaar werken bij Texels Welzijn en voorgan-
gers. Ze blijft nog wel aan de slag voor Sport-
stichting Texel, haar andere werkgever. Reden 
om haar voor dit jaarverslag te vragen om met 
ons terug te blikken en een beetje vooruit. 

Je bent in 1979 gestart bij  Stichting Welzijn Ouderen Texel 

(SWOT), een van de voorgangers van Texels Welzijn. Hoe is 

je loopbaan daarna verlopen? 

“Mijn man Gerrit en ik zijn in 1978 als sportdocenten 

voor de Gymnastiekvereniging Texel vanuit het zuiden 

van het land op Texel terecht gekomen. Kort daarna ben 

ik beweeglessen en volksdansen gaan begeleiden voor de 

SWOT. Dat ben ik ook altijd  blijven doen toen we van 1981 

tot 2000 als hoofdbaan de camping Kogerstrand zijn gaan 

runnen en ik aansluitend tot 2013 personeelsfunctionaris 

was bij het Maartenhuis.” 

“In 2013 werd Texels Welzijn opgericht vanuit een fusie 

van de SWOT met de welzijnsorganisatie Pharos. Toen 

ben ik voor 24 uur per week als sociaal werker aan de slag 

gegaan met daarnaast nog 10 uur per week beweeg- en 

sportlessen.”

Kun je wat vertellen over het welzijnswerk toen in vergelij-

king met nu?

“De SWOT was speciaal gericht op ouderen. De ondersteu-

ning en zorg voor hen was altijd al goed geregeld. Er waren 

veel clubjes en met de SWOT groeide en bloeide dat. Ook 

diensten als Tafeltje Dekje en het vrijwillig Ziekenhuisver-

voer zijn toen al ontstaan. Vandaaruit werd in 2003 de 

nieuwe Buureton aan de Beatrixlaan neergezet.” 

“Nu is dat wel aan het veranderen. Er komen minder ou-

deren als vanzelfsprekend naar alle activiteiten en clubs. 

De nieuwe ouderen zijn meer op zichzelf en hebben be-

langstelling voor andere activiteiten. We hebben ook 

steeds meer ouderen die pas op latere leeftijd op Texel 

zijn komen wonen en die hier veel kleiner of geen netwerk 

hebben en die daarom eerder bij ons terecht komen.” 

“De verhoudingen tussen mensen zijn nu wel opener dan 

vroeger. Toen hadden ouderen veel meer hun familie en 

kinderen om zich heen en bleven de contacten en verha-

len meer binnenshuis. Nu is de communicatie meer open.

Met het ontstaan van Texels Welzijn kwamen er gaande-

weg ook andere doelgroepen en thema’s  voorbij. We wer-

ken nu voor alle Texelaars vanaf 18 jaar.” 

Wat vind je waardevol in je werk?

“Waardevol vind ik dat we als dorpswerkers mensen met 

sociale hulpvragen mogen ondersteunen bij het daar zo 

goed mogelijk mee omgaan. Door een tijdje met ze op te 

lopen, door soms een beetje hulp of een klein zetje, en 

vooral door het bieden van een luisterend oor. 80% van de 

vragen lost zich daarmee op.” 

“Ik vind het ook rijkdom dat ik door de jaren heen heel veel 

mensen op Texel heb leren kennen. Die ken ik dan bijvoor-

beeld al van jaren geleden uit het dansen of de sport en 

kom ik in het dorpswerk weer tegen. Het is mooi als je el-

kaar al goed kent en daarbij over en weer nabijheid voelt. 

Het betekent wel dat je ook goed moet begrenzen. Privé 

en werk lopen heel gemakkelijk door elkaar. Als ik door 

Den Burg loop komen mensen soms wel voor werkvragen 

op me af. Ik geef dan wel aan of ik er dan voor in ben of 

maak een afspraak voor hoe en waar we er later op terug-

komen.”

“Mooi vind ik ook dat we op Texel met hulp en zorg-or-

ganisatie en de gemeente  goede contacten hebben. We 

moeten samen met de schaarste menskracht die we heb-

ben steeds meer vragen met creativiteit oplossen. Goede 

samenwerking is daarbij heel belangrijk. Zo hebben we 

nu uitstekende afstemming met de Omring over de wij-

ze waarop we omgaan met wachtlijsten voor opnames 

in de woon-zorg-locaties. Met één duidelijk gezamenlijk 

verhaal.” 

Wat wil je ons graag nog meegeven? 

“De groeiende zorgvraag van ouderen gecombineerd met 

tekorten aan zorgpersoneel wordt de grootste opgave 

voor het welzijnswerk op Texel. Daar zullen we veel door-

zettingsvermogen, creativiteit en nieuwsgierigheid voor 

nodig hebben. Nieuwsgierigheid naar hoe de mensen le-

ven, wat ze willen en hoe we daar in de buurten en dorpen 

goed op in kunnen spelen.”

“Ik vind dat we daarbij de essentiële dingen in het leven 

moeten doen vanuit het hart. We zijn in welzijn en zorg 

vaak snel gericht op regels en wat er wel en niet mag. 

Maar we moeten altijd blijven kijken naar wat er echt no-

dig is en dan soms maar de randen en grenzen opzoeken.”

‘Wee benne zò gróós 
op olles wot er beurt 
is in 2021’
_
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“Doe de belangrijke dingen vanuit je hart”
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Ontwikkelingen voor 2022 en verder: 
veroudering vraagt extra inzet
Na de verlichting van de coronamaatregelen zijn 
veel van onze reguliere groepsactiviteiten weer 
op gang gekomen. Eerst nog voorzichtig, gaan-
deweg met vrijere teugels. Dat is goed om te 
zien en we hopen uiteraard dat er geen nieuwe 
inperkingen weer nodig zijn. 

In en na de corona is tegelijk de vraag naar hulp en zorg 

voor kwetsbare ouderen thuis snel aan het toenemen. De 

wachtlijsten voor de zorglocaties van De Omring worden 

langer door schaarste aan personeel. Meer mensen moe-

ten langer thuis blijven wonen ondanks dat ze daarbij dan 

soms al zwaardere zorgindicaties hebben. Dit betekent 

dat er ook meer dan voorheen een beroep gedaan moet 

worden op mantelzorg en naasten, naast  inzet van huis-

houdelijke hulp, thuiszorg, wijkverpleging.

Voor ons dorpswerk betekent dit ook een toenemende 

vraag om het thuis blijven wonen te ondersteunen en 

daarbij de informele en formele hulp zoveel mogelijk met 

elkaar te verbinden. We pakken deze ontwikkeling ook ac-

tief op met de thuiszorg-organisaties, gemeente en met 

de dorpsgemeenschappen om hier zo goed mogelijk op in 

te spelen. 

In dit voorjaar hebben we deze  ontwikkeling aangekaart 

bij de gemeente en onze andere partners, mede in relatie 

tot onze contractbespreking voor 2023 - 2027. En onder-

tussen zitten we natuurlijk niet stil en kijken we steeds 

samen met de Texelaars en onze partners wat er wél kan!


