
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

     Winschoten 31 December 2016. 

 

Jaarverslag 2016 Stichting Vrienden van Old Wolde. 

 

 

Het bestuur van de Stichting zag er als volgt uit: 

 

Dhr W.S.Glazenburg   Voorzitter tot 15 Juni 2016 

Dhr H.E.Waalkens    Voorzitter ingaangde 15 juni 2016 

Dhr G.J.Roege    Secretaris 

Dhr J.A.J.van den Bos    Penningmeester 

Mevr E.Jansen-Kuiper   Bestuurslid 

Mevr M.R.Veldkamp-Bruin  Bestuurslid 

Dhr H.E Waalkens     Bestuurslid tot 15 juni 2016 

Dhr L.Kwant     Bestuurslid  vanaf 15 juni 2016 

 

 

In 2016 heeft de Stichting 3 keer vergaderd en wel op 4 Februari,15 Juni en 10 

November. 

Onze Voorzitter Dhr W.S.Glazenburg heeft zijn functie als voorzitter en betuurslid 

neergelegd na meer dan 13  jaar in het bestuur te hebben gezeten en het was volgens 

hem nu tijd om plaats te maken voor een nieuw bestuurslid. 

Vele jaren heeft hij zich ingezet voor de Stichting Vrienden van Old Wolde waar wij 

hem zeer erkentelijk voor zijn. Er zijn in de afgelopen 13 jaar vele goede doelen 

gerealiseerd,altijd met de gedachte dat het een aanvulling is op de zorg en ten goede 

komt van de bewoners van Old Wolde. 

Ook had hij weleens een kritische noot, wat gebeurt er met onze stichting als het nieuwe 

Old Wolde is gerealiseerd en wat kunnen wij betekenen voor de bewoners. 

Al met al Wim bedankt voor de pretttige en goede samenwerking in de afgelopen jaren 

en bij de Officiële opening van Old Wolde zullen we elkaar terug zien als Oud 

Voorzitter van onze Stichting. 

Vanwege de grote verbouwing van Old Wolde in 2016 is er door de Stichting niet zoveel 

gerealiseerd. Wel is er voor de bewoners een schitterende tovertafel aangeschaft. 

Deze Tovertafel stimuleert en is een speels product voor ouderen in het midden tot de 

laatste fase van dementie. Het stimuleert ouderen zowel fysiek als lichaamlijk en 

bevordert bovendien de sociale interactie. 

Ook is besproken hoe wij de inwoners van het Oldambt en Omgeving kunnen betrekken 

bij onze Stichting door meer publiciteit op Radio ,TV en Lokale pers. Het is van groot 

belang en ook het bestaansrecht van Stichting Vrienden van Old Wolde om giften 

donaties en legaten te mogen ontvangen. 

Verpleeghuis Old Wolde 
Blijhamsterweg 45 
9673 XB Winschoten 
 
Kamer van Koophandel 41014850 
Bankrekening 64.35.36.272 
 

 



In de vergadering van 15 juni is er na een goed gesprek met de Cliëntenraad besloten 

om een afvaardiging van deze raad op te nemen in het bestuur. 

Dhr Kwant is daarna toegetreden tot het bestuur op voordracht van de Cliëntenraad. 

In de bestuursvergadering van 10 november is er met de directie ,Mevr Sanders en Dhr 

Hemminga gesproken over de positie van de Stichting in de sterk veranderende 

omgeving. De nieuwe opzet van de locaties en het beleid van Oosterlengte met 

betrekking tot de relatie tussen de locaties en de “Stichtingen Vrienden” van de 

verschillende locaties. 

In de vergadering van 10 November is besloten dat Dhr Savenije wonende te 

Stadskanaal zal toetreden tot het bestuur ingaande 19 januari 2017. 

Ook de website van onze Stichting is aangepast en zal begin 2017 nog verder worden 

geactualiseerd. 

Wij gaan er van uit dat wanneer Old Wolde klaar is met de nieuwbouw wij als Stichting 

klaar zijn om invulling te geven aan de wensen van de bewoners en daardoor nog meer 

kunnen betekenen voor de bewoners. 

De Stichting wil dank zeggen voor de medewerking van de directie en het personeel van 

de Zeefbaan en Old WVolde. Wij zijn hun zeer erkentelijk voor het meedenken en 

uitvoeren van een een aantal zaken. 

 

 

 

 

 

Namens de Stichting 

 

G. J.Roege Secretaris   H.E.Waalkens Voorzitter 

 

 
 

 

 

 


