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Het Olympiadehuis

In de Goudse wijk Oud-Goverwelle ligt WelThuis  

Het Olympiadehuis, als onderdeel van het nieuwe (2014) 

woongebouw De Tribune. Er zijn op vier verdiepingen  

34 verschillende één- en tweekamerappartementen.  

Naast professionele zorg zijn er diverse gemaksdiensten  

die aansluiten bij de wensen, afkomst en tradities van 

bewoners uit de buurt. In vier woongroepen worden 

kwetsbare ouderen met dementie goed en gastvrij verzorgd. 

Voor islamitische ouderen is er een speciale woongroep 

opgezet. Natuurlijk is de oosterse inrichting vertrouwd.  

Het islamitische geloof én de cultuur zijn leidend, het 

personeel spreekt Nederlands, Arabisch en Berbers. In de 

gezamenlijke keuken wordt dagelijks een halal maaltijd 

bereid. Aandacht voor familie, kinderen en ouders is een 

belangrijk aspect binnen de Islam: deze aandacht vindt u 

De woonvorm in WelThuis  

Het Olympiadehuis:

Appartementen voor mensen met dementie

binnen deze woongroep uiteraard terug. Samen met familie 

en vrijwilligers wordt ervoor gezorgd dat de bewoners zich 

prettig, veilig en vertrouwd voelen in hun woonomgeving.

Het Olympiadehuis ligt tussen de Reeuwijkse plassen en de 

Hollandsche IJssel. In de buurt zijn diverse voorzieningen 

zoals winkels en parken. Via NS-station Goverwelle en het 

busstation is Het Olympiadehuis goed bereikbaar. 



Maak vrijblijvend een  
afspraak voor een rondleiding  

088 - 42 62 160

Een gezellig WelThuis Het Olympiadehuis
Het Olympiadehuis biedt bewoners een veilige, vertrouwde 
woonomgeving. Juist ook voor de gezelligheid en de sociale 
verbinding zijn er speciale voorzieningen en diensten  
beschikbaar waar alle bewoners en naasten met plezier 
gebruik van kunnen maken:
• Ontmoetingsruimte De Ring 
• Gezellige huiskamers met prachtig balkon
• Maaltijdvoorziening (halal)
• Aansluiting telefoon, kabel-tv en wifi 
• IPad in iedere woongroep; skype met familie is mogelijk
•  Samen met de buurt en het netwerk van de bewoners 

worden activiteiten georganiseerd
• Seizoensvieringen

Een goed verzorgd WelThuis Het Olympiadehuis
De oprechte zorg en aandacht die WelThuis aan bewoners 
levert, biedt een warm thuis, waar iedereen zoveel mogelijk 
zichzelf kan blijven. En als het nodig is, biedt Het 
Olympiadehuis de helpende hand met zorg en diensten zoals:
• Verzorging en verpleging
• Geestelijke verzorging
• Nachtzorg
• Medische zorg, behandeling en begeleiding
• Ergotherapie (op consultbasis)
• Fysiotherapie (op consultbasis)
• Alarmering
• Huishoudelijke zorg
• Pedicure
• Kapper
• Schoonheidsspecialiste
• Diëtiste
• Klussendienst
• Wasserij/stomerij

WelThuis Het Olympiadehuis 
Olympiadeplein 2
2807 BH  Gouda 

Meer informatie?
088 - 42 62 160
info@welthuis.nl
www.welthuis.nl 

www.welthuis.nl


