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Delfien Depoortere, mama van een flinke dochter Jara.
Speelster Delfien Depoortere van het dameselftal is
maandag 6 september 2021 om 11u28 mama geworden
van een flinke dochter Jara Depoortere Knockaert.
Delfien is in 2018 getrouwd met Lynse Knockaert. Nu is hun
gezinnetje uitgebreid met een flinke dochter Jara. Amai 3
vrouwen onder één dak. Delfien en Lynse zijn dolgelukkig
met hun dochtertje Jara. Jara weegt 2,850 kg en is 47,3 cm
lang.
Lees meer op de website

Eerste voetbalrestaurant was een succes.

KSV Rumbeke

Zaterdag 11 september 2021, het eerste
voetbalrestaurant van dit seizoen in Restaurant
Orchidee, Heropbouwstraat Roeselare.
Als je culinair wil genieten, dan ga je naar Restaurant
Orchidee. Bij de eerste thuismatch voegde de KSVR
familie de daad bij het woord in gezelschap van onze
nieuwe hoofdsponsor Bricx. Zij waren met 20
man/vrouw aanwezig, naast een aantal nieuwe leden,
supporters en sponsors van KSVR. Wat een topavond, wat een prachtig decor!!!
Lees meer op de website

Beloften pakken hun eerste prijs dit seizoen: de MLS-Cup.
Op woensdag 1 september versloegen de Beloften
hun collega’s van SV Wevelgem City in de finale
van de Mandel-Leie-Schelde cup met 3-1.
KSVR nam onmiddellijk met gedecideerd en mooi
voetbal het heft in handen. Dit resulteerde in de 2de
minuut al in de openingstreffer.
Lees meer op de website.
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Breng je sportclub naar school: ‘Dag van de sportclub’.
Woensdag 29 september was er "Dag van de
sportclub" op school. Breng je sportclub naar
school en dat hebben ze geweten in de Rumbeekse
scholen.
De scholen merkten dat er veel Rumbeekse
voetbaltalentjes in de lagere scholen rondlopen.
Lees meer op de website.

Extra indoor techniektrainingen voor U11 en U12

KSV Rumbeke

Dit seizoen is er opnieuw een wekelijks aanbod aan
bijkomende indoor techniektrainingen, naast de 2
veldtrainingen. Dit jaar stellen we het aanbod open
voor de U11 en de U12 spelers.
Extra aandacht gaat daarbij uit naar het verder ontwikkelen
van de individuele basics van de speler: aanvallende en
verdedigende moves, snelvoetenwerk, algemene
coördinatie, passing, balaanname, duelvormen,…
Lees meer op de website.

Ook het bestuur breidt uit…
Na de intrede van de groep Wandelvoetbal is KSV
Rumbeke fier om een nieuwe aanwinst te
melden.
Dit keer wordt de bestuursgroep uitgebreid. Marc
Vandevelde, die al diverse taken invulde waaronder
het Refkes Project heeft zijn engagement voor de club
nog concreter gemaakt door toe te treden tot het
Bestuur van KSV Rumbeke.
We zeggen dan ook een gemeende welkom aan Marc en zijn ervan overtuigd dat zijn praktische
ingesteldheid en vaardige handen een absolute meerwaarde voor de club betekenen.
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Wedstrijdverslagen indienen kan ...
Wil je een verslag neerpennen van de match die je
hebt gevolgd van je zoon/dochter of een
(jeugd)ploeg, mail het door naar
web@svrumbeke.be . Dit is leuk voor de spelertjes,
entourage, supporters, website bezoekers, ....
Alle wedstrijdverslagen worden verzameld op één
pagina op de website.
Klik hier om deze pagina te openen en er alle
wedstrijdverslagen terug te vinden.

Weekoverzicht komende wedstrijden

KSV Rumbeke

Op de website vind je iedere week van woensdag tot woensdag een overzicht van alle
wedstrijden terug. Gemakkelijk om zo je favoriete ploeg(en) te volgen.
Op de homepage van de website klik je in het blokje “In de kijker” of wie rechtstreeks de link wil
hebben, klik hier.
Bij de wedstrijden op verplaatsing wordt telkens het adres vermeld.

Denk aan onze lokale sponsors
De sponsors van KSV Rumbeke zijn lokale handelaars met een gouden hart.
Ideaal moment om iets terug te doen! Koop lokaal bij onze sponsors en steek hen een hart onder de
riem. Geniet van hun uitstekende diensten en laat u bedienen door de handelaars die je hieronder
ziet staan.

"Koop lokaal bij onze sponsors en steek hen een hart onder de riem"
Klik hier voor het overzicht van onze sponsors. Steun hen en neem hun producten en diensten af.
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Vacatures
Na het behalen van het Provinciaal label – 2 sterren groeit KSV Rumbeke meer dan ooit en is de
vereniging op zoek naar trainers en medewerkers om de club verder uit te bouwen tot een prima
organisatie. Op vandaag hebben wij nog één vacature in te vullen:


Medewerker Kledij - Meer info

Klik op de vacature en lees wat ze inhoudt. Heb je interesse en een hart voor de club ?
Neem contact via tom@svrumbeke.be of jeugd@svrumbeke.be.

Vorige Nieuwsbrieven ?
Eén van de vorige nieuwsbrieven gemist ? Geen nood, ga naar de website en onder de link
Nieuwsbrief vind je ze allemaal terug.

KSV Rumbeke

Vragen?
G.C./Secretaris

Filiep Cneut

filiep@svrumbeke.be

0496/631452

Jeugdvoorzitter

Tom Verbanck

tom@svrumbeke.be

0474/706757

Verantw. Jeugdadministratie

Ann Verdonck

jeugd@svrumbeke.be 0472/920916

TVJO (Techn. Verantw. Jeugdopleiding) Henk Vandewalle TVJO@svrumbeke.be 0495/302731
Verantw. “Refkes Project”

Marc Vandevelde marc@svrumbeke.be

0485/989757

Verantw. tornooien en website

Kurt Maddens

0497/637582

web@svrumbeke.be
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