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PROGRAMMA & INFO 

           Vrijdag 24 augustus – Zaterdag 25 augustus – Zondag 26 augustus 

 

 

         

 
 



VRIJDAG 24 AUGUSTUS 

 
 
 
Het feestweekend trappen we sportief en muzikaal af. We organiseren 
reüniewedstrijden voor (oud)leden en aansluitend een muzikale avond. Onze 
ster-DJ met lokale wortels en internationale uitstraling zal ervoor zorgen dat 
het een gezellig samenzijn wordt en de voetjes van de vloer kunnen.  
Aanmelden voor de wedstrijden (zowel voetballen als fluiten) kan overigens 
nog steeds via reunie.avondrkdfc@gmail.com. Er zijn nog een beperkt aantal 
plekken beschikbaar.  
 
18:00   Inloop 
18:30 – 20:00  Reünie wedstrijden 
20:00 – 01:00  Feestavond met DJ Onno 
 

 

ZATERDAG 25 AUGUSTUS 
 
 

 
Op dag twee zetten we onze jubilarissen in het zonnetje. Na 25, 40, 50 en 
zelfs 60 jaar trouwe dienst mag dat ook wel eens. Aansluitend nemen 
Gaetano & Giuseppe het over. Met meer dan 30 jaar podiumervaring en 
optredens in het voorprogramma van o.a. Peter Koelewijn en Lee Towers 
weten zij maar al te goed de juiste snaar van het publiek te raken. Zing, dans 
en feest dus ook deze avond met ons mee.  
 
17:30 – 18:00  Fotomoment jubilarissen 
18:00 – 19:00  Huldiging jubilarissen  
19:00 – 20:30  Receptie jubilarissen 
20:30 – 01:00  Feestavond met liveorkest G&G 
 

 
 
 



ZONDAG 26 AUGUSTUS 
 

 
 
“Heel Merkelbeek (en omstreken) bakt!” Tijdens DFC Foodball combineren 
we sport en eten. We organiseren een heuse culinaire wedstrijd, waar je 
gekroond kunt worden tot beste  keukenprins/prinses. Vooraf bereid je jouw 
lekkernij voor en op de dag zelf mogen mensen proeven en beoordelen wat je 
hebt gemaakt. Het publiek en een professionele jury bepalen de winnaar. 
Inschrijven voor de bakwedstrijd is nog steeds mogelijk. Ook de jeugd (groep 3 
– 8 van de basisschool) kan zich nog (gratis) inschrijven voor de spellenmiddag. 
Tevens hebben wij voor de aller jongste jeugd op de dag zelf activiteiten. 
Ouders kunnen hun kroost van elke leeftijd dus gerust meenemen! Info en 
aanmelden: www.rkdfc.nl/foodball  
 
12:00   Inloop 
13:00    Start spellenmiddag  
13:30    Start DFC Foodball 
 
 

              
 

 
 

http://www.rkdfc.nl/foodball


 
 
 

JUBILARISSEN 
 
 

 
60 jaar lid   25 jaar lid 
Lei Franzen   Ernst Bakker  Toby Schütt 
    Roel Baten  Danny Nieling 
50 jaar lid   Wilbert Bolt  Kevin Limpens 
Ger Wijshoff   Bart Dormans  Michel Pekel 
    Jon Houben  Pascal van Dun 
40 jaar lid   Geert Meens 
Math Borghans   Hanny Niewitecki 
Erwin Linders   Ricardo Niewitecki 
Gerard Niewitecki  Ger Orbons 
Jo Packbier   Sven Portz 
Frank Wintraecken  Maarten Postulart 
Huub Mennens   Leo Ritzen 
Raymond Boumans  Dennis Ritzen 
Leo Peters   Martin Schütt 


