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Landelijke Kinderopvang organiseert kinderopvang op maat
van ouders en kinderen van 0 tot 12 jaar.

Als onthaalouder vang je baby’s, peuters en eventueel ook kleuters
en lagere schoolkinderen op in je eigen woning, in combinatie met
je gezin. Je hebt een warm hart voor kinderen, je kan goed organi-
seren en staat open voor overleg en samenwerking met ouders en
met Landelijke Kinderopvang.

Een onthaalouder krijgt een belastingvrije vergoeding en heeft een
eigen sociaal statuut (ziekteverzekering, pensioensopbouw, enz).

Als onthaalouder sta jij aan het stuur van de opvang. Voor adminis-
tratieve ondersteuning en pedagogische coaching kan je terecht bij
de verantwoordelijke kinderopvang van Landelijke Kinderopvang.

Landelijke Kinderopvang zoekt onthaalouders in Waasmunster
(centrum en Sombeke), Temse, Elversele, Tielrode, Rupelmonde,
Bazel en Kruibeke.

Heb je interesse om onthaalouder te worden?
Bel de infolijn 070 24 60 41 voor meer informatie

(elke werkdag tussen 9 en 14u).

www.landelijkekinderopvang.be

Het is een kortere weg 
tot een nieuwe job 

 via

Turner Dennis Goossens (Elversele)
7de Temsenaar in de Olympische Spelen

Op zaterdag 3 september huldigde het gemeentebestuur de 22-jarige Dennis Goossens 
(Elversele), finalist turnen (ringen) op de Olympische Spelen in Rio. Hij is de 7de Temsenaar 
die deelnam aan de Olympische Spelen. Voor de huldiging had het gemeentebestuur 
bewust ook 2 monumenten uit de plaatselijke turngeschiedenis uitgenodigd: 

- de 86-jarige Jef Weyn (turnclub ‘Willen is Kunnen’), één van Temses beste turners ooit

- de 94-jarige Willy Van Wauwe (turnclub ‘Rust Roest’), ‘s werelds oudste actieve 
trainer ooit (nog altijd aan de slag!) 

Tijdens de ontvangst werd Dennis geïnterviewd door de burgemeester, waarna de 
genodigden hem vragen konden stellen.

De 7 Temsese Olympiërs 
- Jan Roosen (1897-1967), worstelen, bijgenaamd ‘de leeuw van Temse’, nam 3x deel: 

1920 Antwerpen, 1924 Parijs, 1928 Amsterdam. In Amsterdam was hij op het toppunt 
van zijn kunnen, maar al in de eerste kamp werd hij door een sleutelbeenkwetsuur 
uitgeschakeld. Hij zou er ook bij geweest zijn in Los Angeles (USA) in 1932, maar 
de Nationale Bond kon de kosten voor verplaatsing en verblijf niet betalen, zodat 
België thuis bleef. Jan Roosen behoorde tot de absolute wereldtop: 3x Europees 
kampioen, versloeg alle grootmeesters van zijn generatie, 11x kampioen van België, 
1930 laureaat Nationale Trofee van Sportverdienste… Hij werd uitgeroepen tot de 
Temsenaar van de 20ste eeuw Sport. Hij had eigenlijk al lang een straatnaam moeten 
hebben. 

- Hector Riské (1910-1984), worstelen, Berlijn, 1936. Hij was ook geselecteerd voor 
de Spelen in Tokyo in 1940, maar door de oorlog konden de Spelen niet doorgaan. 
Meervoudig Belgisch kampioen. 

- Jerome Riské (1919-2001), turnen, Helsinki, 1952. Temses veelzijdigste sportman: 
hij begon als turner, werd worstelaar, daarna opnieuw turner (Olympische Spelen) en 
eindigde als kunstduiker. Meervoudig Belgisch kampioen. Broer van Hector.

- Robert De Waele (1933-1995), kanovaren, Rome, 1960. Meervoudig Belgisch 
kampioen. 

- René Roels (°3 september 1937), kanovaren, Tokyo, 1964 (vormde duo met Rik 
Verbrugghen: zij strandden op de 5de plaats in de halve finale). Woont in Sint-Niklaas. 
Meervoudig Belgisch kampioen.

- Jan Vertonghen (°24 april 1987), voetbal, Peking, 2008. Afkomstig van Tielrode. 
Werd 2x landskampioen en 1x bekerwinnaar met Ajax. Speelt sinds 2012 voor 
Tottenham. Al 10 jaar Rode Duivel, 83 caps. 

- Dennis Goossens (°16 december 1993), turnen, Rio, 2016, de enige Temsenaar die 
doorstootte tot de finale (hij werd 8ste). De verwachtingen voor de Spelen in Tokyo in 
2020 zijn hoog. Hij zal dan op het toppunt van zijn kunnen zijn.
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Dennis Goossens met
de burgemeester

En met 2 legendarische 
Temsese turners:
Willy Van Wauwe
en Jef Weyn


