
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
Betalingen van H. Missen en van 
de kerkbijdragen kunt U doen 
op NL66 RABO 0151 5010 33.

Zaterdag 18 sept. 17.30 uur:
Mies Kuppens.

Zaterdag 25 sept. 17.30 uur:
Ovl ouders Rutten Klaessens.
Voor Annie en Michel Moonen 
en alle ovl van de fam. Moonen.
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TUNGELROY LAAT 
WEER(T) VAN ZICH HOREN 

Op 17 oktober gaan we U laten kennismaken met alles wat 

Tungelroy en haar inwoners in huis hebben. U kunt daarbij 

ook genieten van diverse concertjes op diverse locaties.

Elk uur vindt er een concert plaats van 30 minuten op 3 
locaties t.w. de kerk, de handboog en MFA Kimpeveld. Alles 
bij elkaar worden dat zo’n 9 a 10 optredens. U hoort zang, 
pianospel, fanfare klanken en nog veel meer. MAAR er is ook 
nog 1 x 30 minuten vrij. Dus wilt U graag iets ten gehore 
brengen aan onze inwoners meldt U dan aan. Dat kan door te 
mailen naar annelies.hermens@home.nl- 

Zin om te zingen?
Zangkoor Enjoy is een gemengd koor 
uit Tungelroy..Leeftijd 40+, 50+, 60+… 
Overweeg je om lid te worden van een koor? 

Kom dan eens luisteren of meezingen op woensdagavond 
(mail dan even naar hunnekensm@gmail.com). Nieuwe leden 
zijn namelijk altijd welkom.
Of kom luisteren tijdens het Cultureel Lint in Weert op 
zondag 19 september van 14:30 tot 15:00 uur. 
Reserveer je gratis tickets op www.cultureellint.nl/sessions/
zangkoor-enjoy/

Overblijfkracht (m/v) gezocht
Op Basisschool Joannes zijn we nog op zoek naar een overblijfkracht. Wil jij ons team versterken 
door op 1 dag in de week (maandag, dinsdag of donderdag) van 11:55 tot 12:55 toezicht te 
houden bij de kinderen? Je begint altijd in de klas met het aftekenen van de kaartjes, terwijl de 
kinderen hun boterham eten. Elke dag zijn er 4 overblijfkrachten. Het is leuk om te doen en er 
staat een (kleine) vergoeding tegenover. Mocht het je een keer niet uitkomen, dan kan er altijd 
wel iemand invallen. Meld je vandaag nog aan bij lottemertens1990@hotmail.com of kom een 
keertje meelopen.



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: 15.30 - 17.00 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
-

Aanbiedingen geldig van 15 september t/m 21 september

Pak mee:
Mueslie broodjes 4 + 2 GRATIS

Kruimel pudding Heel € 11,15
 Half € 6,10

Blue purple Heel € 17,99
 Half € 9,50

Weekend verwenner:
Pudding roombroodje 
 3 voor € 4,50

Graag geven we via deze weg alvast 
2 datums door om te noteren in jullie agenda.

Zaterdag 2 oktober is het de bedoeling om onze 
Olympische turnster Vera van Pol in het zonnetje 
te zetten. Iets later als normaal, maar we waren een 
beetje afhankelijk van Vera, die afgelopen week al 
weer kwalificatie wedstrijden heeft geturnd voor het 
WK. Verdere informatie volgt volgende week.

Ook zondag 17 oktober is een datum om te 
noteren. In samenwerking met het Tungelroys orkest, 
zangkoor Enjoy en hopelijk alle verenigingen en 
ondernemers staat de dag in het teken van :
Tungelroy laat Weer(t) van zich horen.

Mocht u als Tungelroyse vereniging of ondernemer 
nog geen mail ontvangen hebben van ons, neem dan 
contact op met ons.
dorpsoverlegtungelroy@gmail.com

Hopen jullie op beide dagen in grote getallen te zien.  
                                                              - Dorpsoverleg Tungelroy.

Kienen senioren
Op woensdag 22 september kunnen 
we weer gaan kienen in de MFA. 
Aanvang om 14.00 uur. Deelname 
e 4,00 p.p. Er zijn mooie prijzen te 
winnen en het is er gezellig. Alle leden 
zijn van harte welkom. Tot ziens.

DE TUBA

15  sep.  Oud papier ophaaldag
16  sep. De Cirkel: Samenstelling programma 2022  
  en huldiging jubilarissen 
19 sep.  Zangkoor Enjoy bij Cultureel Lint
25 sep. Onderhoud dorpsparels

Activiteitenkalender

Om te noteren
okt.



DE TUBA

Vriendelijk verzoek om de Tuba 
niet structureel door te sturen 
naar een niet-lid.  Een grote 
dekking van Tungelroy is erg 
belangrijk voor het voortbestaan 
van de Tuba. Adverteerders en 
verenigingen willen weten hoeveel 
huishoudens er worden bereikt. 
Gelukkig is op dit moment een 
grote meerderheid abonnee, maar 
het is een continue proces om dit 
zo te houden. Uw medewerking 
wordt hierin op prijs gesteld. 
Verder een gemeend Dankjewel 
aan alle trouwe abonnees.

Dinsdag 21 september is het 
Wereld Alzheimer Dag. Op deze 
dag wordt er in de hele wereld 
aandacht gevraagd voor de ziekte 
van Alzheimer en dementie, en de 
impact van deze ziekte voor de 
persoon zelf en zijn omgeving. In 
Weert en Nederweert steven we 
naar een dementievriendelijke sa-
menleving. Punt Welzijn en andere 

organisaties organise-
ren diverse activitei-
ten rondom deze dag. 

Activiteiten en 
informatie voor 
mantelzorgers
Op 20 september is 
er een informatie-
avond waarbij je tips 
krijgt aangereikt die 
je kunnen helpen in 
de dagelijkse omgang 
met je naaste. 
Mantelzorgers kunnen 
op 23 september 
gratis de bioscoopfilm 
‘The Father’ bezoeken.
 
Meer activiteiten vind 
je op www.puntwelzijn.
nl/dementie.

Noot van de redactie

Wereld Alzheimer Dag

Jaarlijkse bijdrage !!!    S.V.P. INLEVEREN OF 
OVERMAKEN VÓÓR 1 OKTOBER !!!

Een nieuwe jaargang van de Tuba breekt aan. En daarmee is het 
weer tijd voor uw jaarlijkse Tuba-bijdrage. U kunt kiezen tussen de 
papieren versie of de digitale versie. In het laatste geval ontvangt 
u hem als pdf in uw email. U mag - naast uw eigen emailadres - 
ook het emailadres van uw huisgenoot opgeven. Zo blijft u beiden 
op de hoogte. Het abonnementsgeld bedraagt dit jaar voor de 
papieren Tuba e16,00. 
De Tuba digitaal kost e10,- op jaarbasis. 

BETAALMETHODE:

1.  U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer 
 NL83 INGB 0004 2937 83
  t.n.v. Beeldkracht, o.v.v. “Tuba 2021/2022”.    
 Ook uw adres erbij vermelden svp. 
 Indien u kiest voor een digitale Tuba, vermeld    
 dan ook uw emailadres!

2.  Of u kunt de envelop inleveren op Tungeler Dorpsstr. 33. 
Vergeet niet uw naam en adres op de envelop te vermelden. 
En, bij digitaal abonnement, ook uw emailadres.

BETAAL OP TIJD!  Indien u - om wat voor reden dan ook - ná 
1 oktober betaalt, wordt het bedrag met u 2,50 verhoogd. 
Dit vanwege extra administratie.

Arenbos 4

Heythuysen

0475-49 12 39

Voor al uw tuinmachines
(ook voor onderhoud en slijpwerk)

Husqvarna bladblazer v.a. €199,99

Husqvarna ketngzaag

v.a. €199,-

www.lemmentuinenpark.nl



DE TUBA

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

De Beugelclub in Stramproy 
bestaat dit jaar precies 50 
jaar. Dat zal feestelijk gevierd 
worden. 

Vanaf 1971 is er een officiële 
vereniging in Stramproy, die 
meedoet aan de landelijke 
competitie. De vereniging heeft 
4 competitieteams, waarvan 
het eerste team op het een na 
hoogste niveau speelt. In 2017 
heeft de beugelclub met eigen 
middelen en mankracht een mooie 
nieuwe beugelbaan gebouwd.

Doe mee!
De feestcommissie heeft iets 
leuks bedacht. Iedereen die een 
keer kennis wil maken met het 
beugelen, kan meedoen. Op 
zondag 26 september worden 

namelijk 3 prachtige beugelbanen 
aangedaan, tijdens een fietstocht. 
Deze tocht is in totaal 30 km en 
men kan gratis meedoen. Op elke 
locatie wordt gebeugeld. Er is een 
mooie prijs te winnen. 

Verder is er op elke baan 
een nevenprogramma, met 
windbuksschieten, spijkeren 
en darten. De deelnemende 
beugelbanen zijn: Beugelclub 
Stramproy, Beugelclub Ell en een 
privébaan in Altweerterheide. 

Feest
Omdat het ook feest is, zal voor 
koffie, vlaai en wat lekkers te eten 
gezorgd worden. Met dank aan 
het Roojer Dorpsfonds en de 
Dorpsraad kan dit programma 
kosteloos worden aangeboden. 

Als u denkt : dat wil ik wel 
(weer) eens proberen, twijfel 
dan niet langer, en zet zondag 
26 september op de kalender. 
Een mooie fietstocht door 
het buitengebied, een beetje 
beugelen, en wat gezelligheid.
De start kan vanaf 11 uur, vanaf 
elke beugelbaan die deelneemt. 
Om 17 uur is de afsluiting en de 
prijsuitreiking in de beugelbaan in 
Stramproy. Daar is ook een frietkar 
aanwezig. 

Aanmelden
Vanwege de catering, vragen 
we om u vooraf op te geven via 
admbeugelclubstramproy@gmail.
com of 06 – 150 359 70. U 
krijgt dan alle informatie om goed 
te starten en een mooie dag te 
beleven. 

Beugelclub Stramproy bestaat 50 jaar en organiseert wat leuks

Bijna 50 jaar geleden - geheugentest deel 26 -

Bovenstaande berichten stonden in november 1971 in de Tuba. Ik kan er weinig aan toevoegen, want 
het was voor mijn tijd. Maar wellicht kunnen de 60-plussers zich hier nog iets van herinneren.
Verder was er verenigingsnieuws van het Parochieel Missie Comité, Crescentia, de Kapelkesbuurt en de 
Limburgse VrouwenBond. Dus dat bestond allemaal al (-;
Wie ook al bestond kunt u hieronder lezen.                                                       - door Karin Strijbosch-Leijssen

Uit archief van Silv Joosten


