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Oude Old Wolde is verdwenen
TAMMO BEISHUIZEN

WINSCHOTEN Het ‘oude Old Wolde’
is definitief tegen de vlakte. Daar-
mee is een einde gekomen aan een
dertig jarige geschiedenis van het
verpleeg- en revalidatiecentrum in
Winschoten.

Vorige week zijn de laatste muren
tegen de vlakte gegaan. De komende
week wordt de fundering verwijderd
en daarna wordt een vijver aange-
legd. Deze vijver dient ook als water-
berging in tijden van overvloedige
regenval.

Met het afscheid van het ‘oude
Old Wolde’ wordt een nieuw tijdperk
ingeluid voor een modern, nieuw

gebouwd verpleeghuis, revalidatie-
en expertisecentrum. Ongeveer 30
miljoen euro is in het nieuwe com-
plex geïnvesteerd. Algemeen-direc-
teur Hennie Sanders, van zorggroep
Oosterlengte, waar ook Old Wolde
onder valt, is bijzonder tevreden
over het nieuwe centrum. ,,We heb-
ben 190 kamers gecreëerd. Onze cli-
enten krijgen grote, moderne ka-
mers met mooie faciliteiten.” Daar-
mee voldoet Old Wolde aan de
nieuwste eisen.

Old Wolde, de naam is dertig jaar
geleden bedacht door een mede-
werkster die nog altijd in dienst is
van Oosterlengte, staat voor Old-
ambt en Westerwolde. ,,Dat is exact
ons voorzieningsgebied. De naam

staat ook niet ter discussie”, stelt
Sanders. ,,Old Wolde is een gevestig-
de naam, die staat gebeiteld bij ie-
dereen in de regio. Daar komen we
niet aan.” Het is de bedoeling dat het
nieuwe complex in september 2018
officieel wordt geopend.

De nieuwbouw is de achterliggen-
de periode in een aantal fases uitge-
voerd. Met een jaar vertraging, er
was een bouwstop vanwege financi-
ele problemen bij de projectontwik-
kelaar, is de nieuwbouw in de laatste
fase beland. ,,We moeten hier en
daar nog dingen aankleden. Ook het
groen rondom de nog aan te leggen
vijver moet worden geplant, maar
onze cliënten hebben inmiddels al-
lemaal een nieuw onderkomen.” Vorige week gingen de laatste muren tegen de vlakte. FOTO HUISMAN MEDIA


