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Een stadswandeling in het zorgcentrum
MARCEL LOODEN

WINSCHOTEN De bewoners van het
gloednieuwe zorgcentrum Old
Wolde in Winschoten kunnen het
stadsleven proeven wanneer ze
maar willen.

Enkele gangen zijn ingericht als stra-
ten in Winschoten. De wandelaar
komt er een kleine, nagebouwde
versie van het treinstation tegen en
ook een replica van het Rosarium, de
beroemde rozentuin in het Stads-
park. De Langestraat, de winkel-
straat van de stad, ontbreekt ook
niet.

Arie Erkelens, hoofd zorg van Old
Wolde, is er trots op. ,,Bewoners kun-
nen er herinneringen ophalen, ve-
len komen immers uit Winschoten,
maar ze kunnen ook op een pleintje
in de stad gaan zitten en met elkaar
praten. Bezoekers vinden het ook
leuk.’’

Erkelens werkt voor Oosterlengte,
de zorgstichting die Old Wolde runt.
Het centrum staat aan de rand van
Winschoten. De eerste versie werd
er precies dertig jaar geleden, in
1988, geopend en bood plaats aan
241 mensen. Voornamelijk ouderen

die zware lichamelijke zorg nodig
hadden of leden aan dementie.

Het oorspronkelijke gebouw ver-
ouderde echter en daarom besloot
Oosterlengte op dezelfde plek een
compleet nieuw pand neer te zetten.
Dat is sinds enkele maanden hele-
maal klaar en draait inmiddels vol-
op. ,,We hebben 195 bedden en de be-
woners hebben meer ruimte en
daardoor ook meer rust dan voor-
heen’’, zegt Erkelens. ,,Dat bevalt
goed.’’

Eén ruimte moet nog ingericht
worden, als herinnermuseum. Daar-
in worden oude schoolboekjes, een
wastobbe en andere spullen uit een
huishouden van de jaren vijftig ge-
toond. Dat museum moet evenals
de stadswandeling de bewoners
mooie herinneringen bezorgen en
misschien het geheugen activeren
van hen die aan dementie lijden.

,,Het herinnermuseum openen
we later dit jaar, als ook de nieuwe
vijver op het buitenterrein helemaal

klaar is’’, zegt directeur Hennie San-
ders van Oosterlengte. ,,Dan is het
nieuwe Old Wolde volledig gereed

en dat gaan we feestelijk vieren.’’
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‘De bewoners

van Old Wolde

hebben nu meer

ruimte en rust’

Old Wolde-medewerkster Maja van Dijk met een bewoner bij het nagebouwde treinstation. FOTO HUISMAN MEDIA


