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Fiegen achter Paaschen 

Met enige vertraging hierbij de uitslag van de 

Paaseieren-actie. De chocolade-figuur woog exact 

2.110 gr. !!! 

De persoon die de hoofdprijs kaapt zat er “begot” toch 

wel zeer dicht bij dit jaar. 

Lees meer op de website… 

 

 Overlijdens berichten binnen onze club 

In de afgelopen dagen hebben we triestig nieuws ontvangen op de redactie van de website. 

In een korte periode in de maand september zijn er resem overlijdens te melden binnen onze 

familiale vereniging. 

Lees meer op de website… 

 

Sportpark tijdelijk niet bereikbaar via Oekensestraat 

De stad voert binnenkort werkzaamheden uit 

op de Oekensestraat in het kader van een 

subsidie voor veilige schoolroutes 

(departement MOW Vlaanderen).  

Op de Oekensestraat zal gedurende ca. 6 weken 

geen doorgaand verkeer mogelijk zijn. Kruispunt 

Oekensestraat-Wervikhovestraat zal volledig 

afgesloten zijn voor 6 weken vanaf maandag 10 

oktober 2022. 

 Lees meer op de website.  

https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/ksvr-nieuws/3406-fiegen-achter-paaschen
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/ksvr-nieuws/3446-overlijdensberichten-binnen-onze-ksvr-familie
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/ksvr-nieuws/3460-2022-09-30-07-00-03
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Vacature stadionomroeper. 

KSV Rumbeke evolueert. Het bewijs daarvan is niet alleen het 

groot aantal aangesloten spelers maar ook de vele medewerkers 

die zich op en naast het veld dagelijks inzetten voor de club.  

Met op vandaag meer dan 500 spelers en meer dan 100 medewerkers 

zijn we één van de grotere clubs in de regio. We speuren dan ook met 

de regelmaat van een klok naar nieuwe medewerkers.  We 

engageerden reeds 4 medewerkers in het tussenseizoen en dat op diverse functies.  Eén van de 

leukste, tevens minst inspannende, functie raakt echter niet ingevuld: de functie van 

"stadionomroeper", de Xavier Debaere van KSV Rumbeke.  Welke competenties heb je nodig en 

wat wordt van je verwacht ? 

Lees meer op de website. 

Wedstrijdverslagen indienen kan ... 

Wil je een verslag neerpennen van de match 

van je zoon/dochter of een (jeugd)ploeg die 

je hebt gevolgd, mail het door naar 

web@svrumbeke.be. Dit is leuk voor de 

speler(tje)s, 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.  

 

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.  

Klik hier voor het overzicht van onze sponsors. Steun hen en neem hun producten en diensten af. 

https://www.svrumbeke.be/nl/vacatures/3150-vacature-stadionomroeper
mailto:web@svrumbeke.be
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/wedstrijdverslagen
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/2296-denk-aan-onze-sponsors
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Vorige Nieuwsbrieven gemist ? 

Eén van de vorige nieuwsbrieven gemist ?  Geen nood, ga naar de website en onder de link 

Nieuwsbrief vind je ze allemaal terug. 

 

Vragen? 

G.C./voorzitter Stefaan Bouckaert  secretariaat@svrumbeke.be  

Ad Interim   

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/secretaris       Kurt Maddens       web@svrumbeke.be 0497/637582 

https://www.svrumbeke.be/nl/nieuwsbrief
mailto:secretariaat@svrumbeke.be
mailto:tom@svrumbeke.be
mailto:jeugd@svrumbeke.be
mailto:TVJO@svrumbeke.be
mailto:marc@svrumbeke.be
mailto:web@svrumbeke.be

