
Parochie H. Barbara 
Het Österke tel. 561273
Website: www.webparochie.nl
Voor Parochiekantoor kunt u altijd 
bellen, mailen of een afspraak 
maken. (A. Raaijmakers) E-mail: 
h.barbara.tungelroy@gmail.com
Tel.: 562640 of 06-54688589

Zaterdag 12 februari 17.30 uur: 
Zeswekendienst Nel Lenders-Stals.
Harrie van Deuren.
John Muijsers, vanwege zijn 
verjaardag.
Woensdag 16 februari 19.00 uur: 
H. Mis.
Zaterdag 19 februari 17.30 uur: 
Voor de vrede in Oekraïne.

Oproep Ondernemers
Binnenkort verschijnt het over-
zicht in de Tuba van bedrijven in 
Tungelroy.Wil jij met je bedrijf 
hierin vermeld worden, geef 
dan je bedrijfsnaam op. Een 
korte opsomming van de 
bedrijfs activiteiten en gegevens 
zoals website, emailadres en 
telefoonnummer. Zet ook je 
eigen naam en het adres erbij. 

De ondernemers die in het 
laatste overzicht van 2020 
vermeld stonden komen 
automatisch deze keer er ook in. 
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Plant een boom in je tuin

Wil je zelf iets doen aan de vergroening? Particuliere 
huiseigenaren en huurders kunnen een voucher aanvragen op 
www.heerlijkweert.nl/bomenactie en krijgen daarmee korting 
op de aanschaf van een boom. Ook bedrijven en instellingen, 
zoals scholen en verzorgingshuizen, kunnen aan de bomenactie 
deelnemen. 

Samenwerken aan een groene omgeving
Bomen verdienen een plek in de tuin, omdat ze: zuurstof geven, 
CO2 opslaan, voor schaduw en verkoeling zorgen, onderdak 
bieden aan insecten en vogels en de bodem levendig 
houden. De bomenactie is een samenwerking tussen 
gemeente Weert, Natuur- en Milieucentrum De IJzeren 
Man en woningcorporatie Wonen Limburg. Samen helpen 
ze de inwoners om daadwerkelijk de opname van CO2 
te vergroten, het regenwater langer vast te houden en 
de biodiversiteit in jouw leefomgeving te vergroten. De 
vouchers kunnen tot 28 februari worden aangevraagd 
op www.heerlijkweert.nl/bomenactie. Daar staan ook de 
voorwaarden. De vouchers inleveren, kan bij tuincentrum 
’t Tunnelke, tuincentrum Neerkeshoof en Intratuin. 

“Wonen Limburg ondersteunt de bomenactie van harte. 
Ook huurders kunnen een boom in hun tuin planten en 
daarmee de wijk nog groener en leefbaarder maken”, vertelt 
Leon Piket, wijkbuurtcomplexbeheerder van Wonen Limburg. 

De Bomenactie borduurt voort op de succesvolle 
bomenactie van vijf jaar terug, waarbij ruim 3.500 gezinnen 
zijn bereikt. Het doel is nu om 5.000 bomen in Weerter 
tuinen te planten. 

Informatiebord 
Tungeler Wallen
Op 4 februari werd een fraai informatiebord door leden van 
de werkgroep Erfgoed Tungelroy geplaatst in de Tungeler 
Wallen. Er was ook een warme belangstelling vanuit de 
Molukse gemeenschap, die het iniatief nam voor dit bord. 
Het bord vertelt de geschiedenis van de Tungeler Wallen, 
waarbij het voormalige Ambonezenkamp de meeste 
aandacht krijgt. Ook staan er diverse mooie foto's op. Het 
is een bezoek meer dan waard. De officiële opening volgt 
nog.  bron: www.erfgoedtungelroy.nl
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Ben je niet zeker of je gegevens er nog juist in staan, vraag dan gerust een pdf op van het 
vorige overzicht. Dit kan door een email te sturen naar tuba@beeldkracht.net



Groene Kruis Thuiszorg
Internet: www.groenekruis.nl
Telefoon: 088 - 61 088 61
Groene Kruis Ledenorganisatie
Telefoon: 088 - 61 076 54
Groene Kruis Voeding en Dieet
Telefoon: 077 - 373 92 53, van 8.30 – 16.30 uur.
Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ)
Telefoon: 06 44 34 98 10, van 8.30 – 17.00 uur

Groene Kruis maakt deel uit van De Zorggroep, www.dezorggroep.nl

Groene Kruis

Huisartsen Groepspraktijk 
“Stramproy-Ell”

De avonddienst van 17.00 uur tot 08.00 uur (de volgende 
morgen) en de weekenddienst van vrijdagavond 17.00 uur tot 
maandagmorgen 08.00 uur wordt waargenomen door de Stich-
ting Huisartsenposten Midden-Limburg. De centrale diensten-
post is gevestigd aan de Vogelsbleek 5 in Weert.
U kunt uitsluitend telefonisch een afspraak maken door 
tel. 0495-677677 te bellen. Openingstijden van de praktijk: 
08.00 - 17.00 uur. Afhalen medicatie: 16.30 - 17.30 uur

Mariastraat 2, STRAMPROY 
tel. +31(0)495-561356, 

Boekenderweg 2a THORN
tel. +31(0)475-561266, 

Beste vlaaibakker van 
Limburg en Zuid-Oost Brabant2016/2017 en 2017/2018

Joost Snijders
De Echte BakkerJoost Snijders

De Echte Bakker
-

Dinkelberger Brot € 1,99
Pakje speltkoren

Tiroler Wurst Brötchen € 1,99
Tiroler worstenbroodje

Apfelstrudel  
Bei 4 stück KOSTENLOSE Vanillesosse

Linzer Schwarze Pflaumenfladen
Linzen zwarte pruimen Ganze € 11,50
 Halbe € 6,25

Bienestich Waldfrüchten
Bienestich bosvruchten Ganze € 17,99
 Halbe € 9,50

Aanbiedingen geldig 
van 9 t/m 15 februari

DE TUBA

Weertersteenweg 276 | 3640 Molenbeersel
T +32 (0)89 76 49 51  |  www.juwelenroos.be

Uw juwelier in de buurt

Juwelen

Happy Valentine's Day

Vergeet je geliefde niet, een klein juweel 
zegt zoveel meer dan woorden.

Ruime keuze in zilver, goud en uurwerken.
In kleine en in grote prijzen.

Een kijkje is zeker de moeite waard.

Speciale openingstijden 
zondag 13 februari open van 12.00u -17.00u

Maandag 14 februari open van 12.00u -17.00u

10 feb. Single Night bij de Brouwschuur
10 feb. Kaartverkoop Kwis van 19 tot 21 uur
19  feb.  Jeugdboorebal mèt ootrooping 

jeugdprîns of jeugdprînses
19+20  feb.  Groeëte Bokkeriejers Vasteloavendj Kwis

Activiteitenkalender

Beste Senioren, het kienen kan ook 
weer. Op woensdag 16 februari 
as. om 14.00 uur gaan we starten. 
Mooie prijzen zijn er te winnen. Het 
kaarten begint na de vasteloavundj. 

Tijd en dag hoort u nog.
De datum van de jaarvergadering is ook bekend nl. 
woensdag 16 maart om 14.00 uur.         - het bestuur

Seniorenvereniging



DE TUBA

Anekdote met betrekking tot corona: Een spannende fietstocht

Sinds 23 januari 2021 geldt er een avondklok in 
Nederland. Iedereen moet om 21 uur binnen zijn, 
tenzij je een verklaring van je werkgever bij je draagt 
waarin staat dat het noodzakelijk is dat je langer 
werkte. Of tenzij je een hond bij je hebt(!) 

Op 25 maart was een vriendin uit Weert jarig. 
Ikzelf woon in Tungelroy, dus dat is een goede 
fietsafstand. Er was geen feest georganiseerd, want 
je mocht maar twee mensen op bezoek hebben. Per 
dag. Dat is meer dan nul bezoekers, dus ik vroeg 
haar netjes of de limiet al was bereikt of dat ik in de 
avond nog kon komen. Ik was welkom.

De verjaardag was gezellig en voor ik het in de gaten 
had, was het 21.00 uur! Ik was te laat om nog thuis 
te komen!!!
Tja, als je dan toch te laat bent, kun je net zo goed 
nog even blijven, zo was de redenatie. Mijn glas werd 
bijgevuld en zo’n 3 kwartier later pakte ik de moed bij 
elkaar om te gaan. Nu maar hopen dat ik geen politie 
tegenkwam. Een overtreding op de avondklok kostte 
97 euro als ik me niet vergis. Toch zuur geld…

Even was de overweging om zonder licht te fietsen, 
maar dat is ook weer gevaarlijk. Ik nam zoveel 

mogelijk binnenweggetjes en meed sowieso de 
Maaseikerweg. Steeds tuurde ik om me heen of ik 
iemand zag. En jawel. Ik schrok, want ineens kwam 
van rechts een scootmobiel! Wat moet die hier?! 
Maar gelukkig was het geen BOA.

Wat verderop besloot ik een zandweg te nemen door 
een bebost gebied. In al die keren dat ik ’s avonds 
van Weert naar Tungelroy heb gefietst is het nog 
nooit in me opgekomen om dit bospad te nemen. 
Het is er zo stil en achteraf; achter elke boom zou 
een verkrachter kunnen zitten, bij wijze van. Maar 
nood breekt wetten en bovendien hoort deze groep 
nu thuis te zitten! Daar gaan we dan maar van uit. 

Ik kijk steeds gespannen in de verte of er politie 
rijdt. Misschien is het nu toch beter om mijn licht 
uit te doen. Hier is toch geen verkeer. Als een dief 
in de nacht fiets ik zo naar huis. Het laatste stukje is 
nog even spannend en ik fiets zo hard ik kan. Ik ben 
erg opgelucht zodra ik thuis de oprit op fiets. Hier 
kan niemand me meer wat maken. Het hart bonst 
me nog in de keel. Helemaal hyper stap ik om 22 
uur binnen. Ik heb het gehaald!!! Een fietstocht van 
Weert naar Tungelroy was nog nooit zo spannend!

- "Iemand uit Tungelroy"

Wij zijn ontzettend dankbaar voor alle steun 
en medeleven die wij  mochten ontvangen na 

het overlijden van ons mam.
 

Nel Lenders – Stals     
-  Moeëne Nel -

 

Vanwege de overweldigende en op velerlei 
manieren geuite belangstelling

is het voor ons niet mogelijk iedereen 
persoonlijk te bedanken.

Daarom willen wij u op deze manier laten 
weten dat uw medeleven

ons erg goed heeft gedaan en ons veel kracht 
en troost heeft gegeven

bij het verwerken van dit grote verlies.
 

Familie Lenders

Ontzettendj bedânktj veur alle kaertjes en 
berichte diej wae hebbe gekreege noa ut 

euverlijde van miene Sjattebout, oos Pap en 
trotse Opa

 

Gijs Bakker
Gijsbertus Gerardus Johannes Harman

Ut leaze van alle sjoeën en leef weurd, heet os 
enorm gesteundj en good gedoan.

Mia
Kelly & Twan Milou, Sem, Tim

Ilona Jesse
Harm & Linda
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 WWW.DEBOKKERIEJERS.NL  
   
 

Vasteloâvendjproogramma  2022 

Wè hebben veur ut hieële gezin ut ein en anger georganiseertj en bedachtj die voldoon aan alle moatregelen. Wè 
hope uch te mooge ontvangen:  

Per direct:      Oproop Dörpversiering: 
    De road van Ellef daagtj ederein oet om eur hoês te versèère. En waal zoeë sjoeën en     
    origineel meugelek. Goatj aan de slaag en maaktj ut spektakulair! Wintj dè prieës!!   

 
Zoaterdig 19 fub. 2022 Jeugdboorebal 13.00 – 16.00 oor MFA Kimpeveldj 
                                                     Vanaaf 7 joar zonger pap en mam, lekker hosse mit de 
                                                     oetrooping van de Jeugdprins(es) 2022. 
                                                       
 
Zoaterdig 19 fub. 2022 Groeëte Bokkeriejers Vasteloavendj Kwis 18.00 oor MFA Kimpeveldj 

                                     Oavendjvullendj programma mit o.a. live muziek en mieër. 
                                      

                                                     Kaartverkaup a €5 allein op 10 fubberwaarie tösse 19.00  en 21.00 oor biej de               
                                     HoêsKMR. 100 kaarten op = op 

 
Zonnig            20 fub. 2022   Groeëte Bokkeriejers Vasteloavendj Kwis 14.00 oor MFA Kimpeveldj 

                                     Middigvullendj programma mit o.a. live muziek en mieër. 
                                      

                                                     Kaartverkaup a €5 allein op 10 fubberwaarie tösse 19.00  en 21.00 oor biej de               
                                     HoêsKMR. 100 kaarten op = op 

 
 
Vriejig 25 fub. 2022 Sjoolbezeuk 

Ein delegatie van’ne Road van Ellef zal net veur ut ingoan vanne verkansie, vanoet de 
prînse wage alle Bokkeriejerwichterkes trakteren op get lekkers te snuîke. 

 
Zoaterdig 26 fub. 2022 Verklèdje Vasteloavendj Speurtoch door Tungelder (veur de groëte en klein jeugd): 
  Tösse 10.00 en 14.00 route ophalen biej de HoêsKMR, aansloetendj meugelijkheid     
                                                      om get te dreenke. Auch eine frietwagen zal aanwezig zeen. 
 
Zonnig 27 fub. 2022 Bezörrege vasteloâvendjgezèt “De Tungelbode” en Verseerpriês  
 
 
Moandjig 28 fub. 2022 Vasteloavendj Moandjig:  
  
   09.00 – 10.00 oor verkledje wanjeltocht (5555 mtr) mét mieërdere tössenstops. 

                                     Vertrèk biej de Hoêskamer 
 

                                     11.11 oor Herste eate biej de Hoêskamer, mit muzikale begeleiding.  
             

      
Mèt vasteloavendjgroete, De Bokkeriejers 

 

www.debokkeriejers.nl

Kopij uiterlijk zondagavond aanleveren via: tuba@beeldkracht.net   Tungeler Dorpsstraat 33   T. (0495) 851 580    www.beeldkracht.net 

VERNIEUWDE VERSIE


