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                Beste inwoners van Tungelroy, 

Met trots overhandigen wij u dit mooie boekje met alle informatie omtrent de 
voorzieningen en ondernemingen die gevestigd zijn in Tungelroy.

De redactie van ons dorpsblad “de Tuba” en de leden van het Dorpsoverleg zijn 
op het idee gekomen om al deze informatie samen te brengen in een handig 
bewaarboekje zodat u overzichtelijk en makkelijk uw weg kan vinden in ons 
mooie Tungelder! Dit geldt met name voor nieuwkomers, maar ook als u al 
jaren in Tungelroy woont, vindt u hierin vast nog info waar u geen weet van 
had. Want Tungelroy staat niet stil!

Ondanks dat we in Tungelroy geen grote supermarkt hebben, kunt u tal van 
streekproducten rechtstreeks bij de ondernemers kopen. Ook voor een hapje en 
een drankje zijn er mogelijkheden in Tungelroy.

Daarnaast is Tungelroy online actief. Heeft u een facebookaccount, dan kunt u 
de pagina van het Dorpsoverleg Tungelroy volgen voor actuele gebeurtenissen. 
Ook kunt u onze website bezoeken; www.tungelroy.nl 

Hoewel er eerder een oproep in de Tuba heeft gestaan (welke huis-aan-huis is 
verspreid), om allerhande informatie aan te dragen, en waarin ondernemers 
werden opgeroepen om hun bedrijfsgegevens in te dienen, zijn wij er ons van 
bewust dat dit boekje niet 100% volledig is. Mist u iets, stuur dan een email 
naar dorpsoverlegtungelroy@gmail.com en dan kunnen we het meenemen 
voor een volgende editie.

  

Rest ons alleen nog om u veel woonplezier te 
wensen in ons dorp dat volop in beweging is.

Dorpsoverleg Tungelroy
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De naam Tungelroy
Volgens de geschiedschrijvers moeten we daarvoor teruggaan tot 100 tot 44 
jaar voor Christus. Toen leefde in Rome een veldheer en staatsman Caesar. 
Vanwege de vele oorlogen die hij voerde en waarbij hele volksstammen werden 
uitgemoord, is het te begrijpen dat deze volksstammen op de vlucht gingen. 
Zo kwamen ze ook in onze streken terecht. Eén van deze volksstammen die 
in onze streken terecht kwamen, noemden zich de Tongeren. De Romeinen 
noemden hen de Tungri. Deze stammen van Germaanse afkomst staken de 
Rijn over en vestigden zich in onze streek, net over de Belgische grens. De 
stad Tongeren en het dorp Tongerlo bij Bree hebben hun naam te danken aan 
deze stam. Dat zij ook in ons dorp geleefd hebben, kunnen we lezen in het 
onderzoek van enkele geschiedschrijvers waaronder Dr. A. Weynen, alsook in 
een boek dat geschreven werd door Ch. Creemers, afkomstig uit Stramproy. 
Hij was Rector van de Munsterkerk te Roermond. Hierin schrijft hij dat in het 
jaar 1864 enige askruiken gevonden werden in de Tungeler wallen, nabij de 
hoge zandheuvels. Deze bevinden zich nu in het Rijksmuseum van Oudheden 
te Leiden. Uit deze gegevens mogen we er van uit gaan dat ons dorp al voor 
onze jaartelling bewoond werd. Een mooi voorbeeld hiervan is dat bij het 
meanderen van de beek, oude palen zijn aangetroffen van rond onze jaartelling 
die aanduiden dat hier een oversteekplaats is geweest. Volgens Dr. A. Weynen is 
de ontwikkeling van de naam Tungelroy als volgt tot stand gekomen Tongerloo 
– Tungerloo – Tungerle – Tungelre – en vervolgens Tungelroy. De omzetting van 
“re” in “rooij” heeft de betekenis van gerooide plaats.

Joannesschool 
De Joannesschool is een kleine dorpsschool waar goed onderwijs hoog in het 
vaandel staat. Met een gedreven team werkt men aan de schoolcarrière van 
elk kind. In overleg met het kind en de ouders wordt het onderwijs zo goed 
mogelijk op de behoeften van ieder kind persoonlijk afgestemd. De school valt 
binnen de Stichting Meerderweert en is gelegen op St.Barbaraplein 2a.
Tel: 0495-56 16 57, www.bs-joannes.nl, info@bs-joannes.nl

Buitenschoolse Opvang
BSO Kimpe Veld is gevestigd bij de basisschool. Het is open op maandag, 
dinsdag en donderdag. Zij bieden ook Voorschoolse Opvang aan van 7.30- 
8.30 uur. Na school kunt u gebruik maken van de BSO tot 18.30 uur. Heeft u 
interesse, kom gerust een keer kijken. Het telefoonnummer is: 0495-56 12 06
Voor informatie kunt u bellen met het regiokantoor: 0495-52 53 41
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Eetpunt 
Vrijwilligers organiseren, samen met de Stichting Land van Horne een Eetpunt. 
Het Eetpunt is een wekelijks moment van samenzijn voor bewoners van het 
dorp, tijdens het nuttigen van een warme maaltijd. Sociale contacten worden 
onderhouden en de laatste nieuwtjes kunnen worden uitgewisseld. Dit is iedere 
dinsdag van 12:00 tot 13:00 uur in het MFA Kimpe Veld. Wilt u ook deelnemen 
of meer informatie hierover, bel dan naar A. Lambers Tel: 06-57 70 24 93 of 
0495-56 25 16.

Bibliotheek
De bibliotheek van Tungelroy bestaat al ruim 75 jaar. Hij wordt met passie 
gerund door vrijwilligers. De bieb is kleinschalig en gezellig. U kunt leesboeken 
lenen in allerlei genres; literaire thrillers, oorlog- en streekromans, moderne 
romans, spanning, fantasieverhalen, waargebeurde verhalen enz. 
U betaalt slechts €0,40 per boek. U hoeft geen abonnement te hebben op de 
bieb. Voor kinderen zijn er ook leuke boeken, al is de keuze hierin wat beperkter. 
Het lenen van een kinderboek is gratis. De bieb is gevestigd op de eerste 
verdieping in het MFA Kimpe Veld en is op maandagavond open van 19:00 tot 
20:30 uur. Loop gerust eens binnen.

BoodschappenPlusBus
Met de BoodschappenPlusBus kunnen ouderen erop uit. Vrijwilligers begeleiden 
u. Zij halen u op bij de deur en helpen u graag met in- en uitstappen. Voor 
slechts 3 euro p.p. kunt u zich thuis laten ophalen en thuisbrengen om 
boodschappen te doen. Of om deel te nemen aan activiteiten bij Rust in Roy. 
De Plusbus is er ook voor uitstapjes in de omgeving. Dit is veelal op zondag. 
Wilt u gebruik maken van de BoodschappenPlusBus, belt u dan naar 
06-14 28 29 02 of 0495-697 900.

Pakketdienst
Buurtpunt in Tungelroy voor alle DHL, UPS en HOMERR pakketten. 
Voor het ophalen, verzenden, retourneren van pakketten. Openingstijden: 
maandag t/m vrijdag van 15:00 - 21:00 uur. Zaterdag van 12:00 - 16:30 uur. 
Buiten deze tijden enkel na afspraak via whatsapp (06-3868 2080).



Romeinse Brug 
In het beekdal van de Tungelroyse Beek zijn in 2005 resten gevonden van een 
houten brug uit de Romeinse tijd. Het was de eerste keer dat in Nederland resten 
van een dergelijke brug, uit die tijd, zijn gevonden. Enkele enthousiaste inwoners 
van Tungelroy vormden spontaan de werkgroep “Ommetje Romeinse Brug” met 
als doel het beekdal te ontsluiten en de brug zo goed mogelijk te reconstrueren. 
Met dit plan werd in 2007 de eerste prijs behaald in de Limburgse Ommetjes 
prijsvraag. De brug werd officieel geopend op 22 juni 2008. In 2009 werd de Ym 
van der Werffprijs toegekend aan de Romeinse Brug. Een landelijke prijs voor 
duurzame, archeologische monumentenzorg.
De gereconstrueerde brug werd opgenomen in twee ommetjes: Ommetje 
Romeinse Brug Oost en Ommetje Romeinse Brug West. De ommetjes starten 
op het Barbarabaplein, waar ook een overzichtskaart is geplaatst. Beide routes 
leiden u naar de Romeinse Brug. Eenmaal de brug over kunt u de route in twee 
verschillende richtingen voortzetten. De lengte van de routes is 2,6 of 3,8 km.

Coonekoel
Op verzoek van de Dorpsraad heeft de werkgroep “Ommetje Romeinse Brug” 
in 2011-2012 de in verval geraakte brandpoel “Coonekoel” opgeknapt. In het 
verleden waren er vele brandpoelen in Tungelroy, die in de eerste plaats dienst 
deden als bluswaterpoel in geval van brand. De poel werd uitgediept en de 
omgeving werd aangekleed met een vlonder, waterpeilmeter, zitbankjes en 
een insectenhotel. Op deze manier werd de inkom naar Tungelroy vanuit de 
Truppertstraat verfraaid. De Coonekoel werd officieel geopend in 2012.

Vier jaargetijden
Van 1968 tot 1996 lag op de hoek Jean Amentstraat-Tungeler Dorpsstraat de 
Lagere Huishoud- en Nijverheidsschool, later een dependance van de Biologische 
School. Bij de sloop van de schoolgebouwen, werden de glas-in-loodramen 
ter nauwer nood gered van de slopershamer. Deze prachtige ramen, welke de 
vier jaargetijden uitbeelden, zijn ontworpen door de Weerter kunstenaar Jan 
Tullemans. Na 17 jaar in opslag te hebben gestaan, heeft de werkgroep Ommetje 
Romeinse Brug de glas-in-loodramen een nieuwe bestemming gegeven op een 
centrale plek in het dorp, recht tegenover hun oorspronkelijke plek. De ramen 
zijn opgeknapt, tussen dubbel glas geplaatst en opgenomen in een stevig, stalen 
frame. De omgeving is verfraaid met stenen bankjes, een perkje, wandelpad en 
infobord. Het kunstwerk werd officieel geopend in 2014.

Onderhoud
Het onderhoud aan de drie projecten, die door de werkgroep Ommetje Romeinse 
Brug zijn gerealiseerd, wordt verzorgd door de werkgroep zelf, aangevuld met een 
zogenaamde nevengroep. Een aantal zaterdagochtenden per jaar steken zij de 
handen uit de mouwen om deze pareltjes van het dorp fraai te houden. Wilt u hier 
ook aan bijdragen, meldt u dan bij één van de werkgroepleden.
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SRV-boodschappenwagen 
Elke maandagmiddag doet de SRV-boodschappenwagen Tungelroy aan. Neem 
gerust een kijkje en overtuig u van het uitgebreide aanbod. Wilt u dat de SRV 
ook bij uw huis een stop maakt? Bel dan 06-54 22 26 79.

De Rijdende frietbakker
Op donderdagavond van 17:00 tot 19:30 uur kunt u voor frites en snacks 
terecht op het St. Barbaraplein. Het is een ontmoetingsplaats voor jong en 
oud. Want wie houdt er nu niet van frites? De frietbakker komt ook graag op 
feestjes, bel daarvoor 06-82 12 82 82 of mail naar info@rijdendefrietbakker.nl.

Döner Ali
Op woensdagavond kunt u voor lekkere kebap of kapsalon terecht op het 
St. Barbaraplein. Hier staat een mobiele kraam van 16:00 tot 20:00 uur. 

Streekproducten
In Tungelroy zijn diverse streekproducten te koop. Denk o.a. aan eieren, 
champignons, jam, asperges en pompoenen. In de meeste gevallen zijn de 
verkooppunten buiten de dorpskern. Ga eens op ontdekkingstocht of informeer 
bij de buren voor de beste adresjes!

Molen St. Barbara
Elke eerste woensdagmiddag van de maand is het molenwoensdag. Vrijwilligers 
zetten dan de molen in beweging en u kunt er een kijkje komen nemen. De 
molenvrijwilliger legt u graag het één en ander uit. Dit geldt ook op andere 
dagen dat u de molen ziet draaien. 



Dorpsblad de Tuba
Het nieuwsblaadje “de Tuba” verschijnt elke week. Abonnees ontvangen de Tuba 
op papier of per e-mail. U leest in de Tuba o.a. welke activiteiten er worden 
georganiseerd en mededelingen vanuit het DorpsOverleg of andere verenigingen. 
Ook acties, oproepen, zoekertjes of uittips in de regio. Evenals persberichten die  
betrekking hebben op Tungelroy. Zo weet u altijd wat er speelt. Een abonnement 
kost slechts €15,- per jaar. Wilt u ook de Tuba ontvangen? Stuur dan een e-mail 
naar tuba@beeldkracht.net.

Boeken over Tungelroy
Er zijn in de loop der tijd enkele boeken over Tungelroy uitgebracht. Hieronder 
een greep uit de selectie. De meeste boeken zijn echter niet meer te koop, maar 
misschien komt u ze op een rommelmarkt nog tegen!

Tösse Wel en PelmersheijTösse Wel en Pelmersheij - Silv Joosten
Voor 10 euro verkrijgbaar op Bisschop Moorsstraat 18  tel. 0495 561888. 
As de kerkklokke loeweAs de kerkklokke loewe - Silv Joosten

Het Tungelroys woordenboekHet Tungelroys woordenboek - G.F. Kooijman (Hallefers Nor)
Herstjes in’e panHerstjes in’e pan - G.F. Kooijman (Hallefers Nor)

Op z’n boôrefluitjes..Op z’n boôrefluitjes... - Coen Beelen
Wij... die mensen van toenWij... die mensen van toen - Coen Beelen
PlatwègPlatwèg - Coen Beelen

De verdwenen watermolen van TungelroyDe verdwenen watermolen van Tungelroy - Paul Lammeretz
Boerderij Coonenhof en zijn bewonersBoerderij Coonenhof en zijn bewoners - Paul Lammeretz
Te bestellen via info@erfgoedtungelroy.nl . Kosten zijn € 4,00
Waar komt de naam Ingelshof vandaan?Waar komt de naam Ingelshof vandaan? - Paul Lammeretz
Te bestellen via info@erfgoedtungelroy.nl . Kosten zijn € 3,00

Kaffees in Tungelder doôr de joare haerKaffees in Tungelder doôr de joare haer - Vasteloâvesvereiniging Stg. de Bokkeriejers

Tungelroy en de Tweede WereldoorlogTungelroy en de Tweede Wereldoorlog - Sjiel Kiggen en co-auteur Jac Vanderfeesten
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www.erfgoedtungelroy.nl 
Deze website wordt met content gevuld en onderhouden door de Werkgroep 
Erfgoed Tungelroy. U vindt er heemkundige informatie, historische artikelen, 
veel beeldmateriaal en overlijdensberichten. Voor vragen omtrent de website, 
rondleidingen of lidmaatschap mailt u naar: info@erfgoedtungelroy.nl. 
Contactpersoon is Paul Lammeretz.

\

www.mfakimpeveld.nl
Deze website is van de Stichting MFA, een organisatie die zich bezighoudt 
met het onderhoud en verhuur van de ruimtes binnen de Multifunctionele 
Accommodatie. Ook café De HoesKMR maakt deel uit van het MFA. Wilt u 
informatie over het huren van één of meerdere zaaldelen of vergaderruimtes, 
óf wilt u een feestje houden met de voorzieningen van het café, neem 
dan contact op met Yvonne en Eric Kiggen, door een mail te sturen naar 
cafedehoeskmr@gmail.com of te bellen met 06-12 45 08 31

www.tungelroy.nl 
Deze website wordt beheerd door het DorpsOverleg Tungelroy. U kunt er kennis-
maken met de mensen van het DorpsOverleg en u vindt er o.a. contactgegevens 
van verenigingen. Kijk op Facebook bij Dorpsoverleg Tungelroy voor de nieuwtjes.

Sint Barbarakerk
Net als de landelijke tendens, neemt het kerkbezoek ook in Tungelroy af. 
Desalniettemin speelt de kerk een belangrijke rol in Tungelroy. De Heilige 
Communie en het Heilig Vormsel vinden om het jaar plaats. Er trekt elk jaar een 
Sacramentsprocessie door het dorp, begeleid door onder andere de schutterij, 
het Tungelroys Orkest en kinderen die bloemetjes strooien. Ook is er jaarlijks 
een “vasteloavendj-mès” bij aanvang van het carnavalsweekend. Indien gewenst 
komt de pastoor op ziekenbezoek. Als er iemand is gestorven worden de klokken 
geluid. Met Kerstmis is er een mooie kerststal en zo zijn er nog meer voorbeelden 
te noemen. Elke zaterdag is er om 17:30 uur een H. Mis.



Nextdoor appgroep
Een online platform waar mensen uit de buurt elkaar kunnen “ontmoeten” en 
samenwerking kunnen zoeken, in welke vorm dan ook. Bv. diensten aanbieden of 
vragen, u bent iets verloren, of u wilt kennis delen. Wilt u ook in deze app-groep, 
doe dan een briefje in de bus bij Peter Ophey, Tungeler Dorpsstraat 51. Vermeld 
hierop uw naam, adres en emailadres. U krijgt dan een link, zodat u zich kunt 
aanmelden. Deelname is gratis.

Buurtpreventie appgroep
Tungelroy kent ook een Whatsapp groep Buurtpreventie. Coördinator richting 
gemeente en politie is Paul Lammeretz. U kunt lid worden van deze Whatsapp-
groep door een e-mail te sturen naar buurtpreventietungelroy@hotmail.com onder 
vermelding van uw voor- en achternaam, 06-nummer en uw adres. Vervolgens 
wordt u toegevoegd aan de groepsapp. Hierbij geldt altijd: eerst 112 bellen, dan 
melden. 

Wandelingen met Tungelroy als startpunt
Zoals u onder het kopje Romeinse Brug kunt lezen zijn er 2 ommetjes in 
Tungelroy. Daarnaast zijn er langere wandeltochten, namelijk de wandelroute 
Tungelerwallen (18 km) en wandelroute Heijkersbroek (15 km). De tochten zijn 
goed omschreven en er is een kaart bij. Het is ook eventueel te downloaden als gpx-
bestand. Zie www.klikprintenwandel.nl.

Omschrijving wandelroute Tungelerwallen 
Wandeltocht door het Areven, het Wijffelterbroek, de Tungelerwallen en door 
het beekdal van de Tungelroyse Beek. De Tungelroyse Beek is weer een mooi 
meanderend beekje geworden met enkele leuke bruggetjes. Een van deze bruggen 
is een replica van een houten beekbrug uit de Romeinse tijd. Het Areven is een 
afwisselend natuurgebied met bos, weilanden en hooilanden; een mooi gevarieerd 
wandelgebied. In het Wijffelterbroek wordt een gebiedje “De Graûs”, 
bestaande uit voormalige weilanden, bezocht die één van de schakels vormt tussen 
het Wijffelterbroek in Nederland met het huidige natuurreservaat het Smeetshof 
in Belgie. De wandeltocht gaat door de voormalige weilanden die omgevormd zijn 
tot natuur. De Tungeler wallen is een aangeplant dennenbos dat wordt afgewisseld 
met stukken heide en stuifzand. In dit gebied wordt een langgerekte stuifduin 
gevolgd. 84% van deze wandeltocht is onverhard.
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Bedrijven in Tungelroy
A - B

Atelier galerie Mathilde Pil
Schilderijen en tekeningen te zien in mijn 
atelier galerie.

Tuurkesweg 8, 6006 SG Tungelroy
Voor een afspraak 06-28 40 81 75
www.mathildepil.nl

Tungelroy is een bedrijvig dorpje. Dit overzicht is slechts een weerspiegeling van de diversiteit aan 
bedrijven die in Tungelroy gevestigd zijn. Mocht u ook een bedrijf in Tungelroy hebben, maar 
heeft u de oproep gemist, stuur dan uw bedrijfsgegevens naar dorpsoverlegtungelroy@gmail.com 
zodat uw bedrijf er bij een herdruk (of inlegvel) ook tussen zal staan.

BEELEN huiswerk
Aannemersbedrijf voor woningen, 
kantoren en bedrijfsgebouwen
·  Verbouwen inclusief installaties
·  Uitbreiden
·  Nieuw bouwen
·  Renoveren
·  Badkamerrenovatie / tegelwerken
·  Dakwerken / dakrenovaties /  
 dakkapellen
·  Ontwerpen / uitwerken / begeleiden
 
(Ver)bouwen van ontwerp tot oplevering!

Kemperveldweg 40
6005 RD  TUNGELROY   
tel. 06 2002 1249
mail@beelenhuiswerk.nl
www.beelenhuiswerk.nl

Beeldkracht
Een logo-ontwerp, 
visitekaartje, folder, 
geboortekaartje, 
verpakking, 
cadeaukaart, 
belettering of de 
Tuba? Ik ontwerp 
het met veel plezier. 

Tungeler Dorpsstraat 33
info@beeldkracht.net
Kijk voor mijn portfolio op 
www.beeldkracht.net

BEeld
kracht



Bedrijven in Tungelroy
B - F

Brugman Traprenovatie
Traprenovatie, renoveren van 
bestaande trappen.

tel. 0495 - 545084
www.brugman-traprenovatie.nl
info@brugman-traprenovatie.nl

Café de hoêsKMR 

Openingstijden: 
Vrijdags van 13 uur tot 1.00 uur 
Zaterdags van 13 uur tot 1.00uur 
Zondags van 11 uur tot 21.00 uur

Café-Restaurant De Toerist
tevens minicamping

www.detoerist-weert.nl
detoeristweert@gmail.com
0495-563111

D&D Cleaning Service
Glazenwassers en Schoonmaakbedrijf 

06-41 59 67 56 
www.ddcleaning.nl 
info@ddcleaning.nl

Comeback-
Lifestyle
Het begeleiden 
van mensen van 
alle leeftijden met 
fysieke en mentale 
uitdagingen op 
het gebied van 
be wegen, voeding- 

en gewichtsproblematiek zoals obesitas, 
vitaliteit en trainen met kanker.

Edwin Pisters L.E.F. Coach
T’ Dorpsstraat 88, tel: 06-29 00 22 30
www.comeback-lifestyle.nl
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Bedrijven in Tungelroy
G - J

Geven Assurantiën & 
Hypotheken BV

Jan Geven
Tungeler Dorpsstraat 74
www.gevenweert.nl
tel. 0495-53 73 42
info@gevenweert.nl
schade@gevenweert.nl

Hermens Bouwconsultant
Totale begeleiding van de bouw van 
initiatief tot oplevering en exploitatie.
Bestekken – Begroten - 
Bouwmanagement - BIM 
 
Henk Hermens
Tungeler Dorpsstraat 17
tel. 0495-56 60 50     
mob. 06-22 49 10 30

Jeffra machinery & Support
Fabricage, verkoop en reparatie van 
kleine en middelgrote machines 
voor recycling van elektriciteitskabel. 
Wij hebben een uitgebreide selectie 
van kabelstripmachines en op 
aanvraag kabelgranuleermachines, 
alligatorscharen, elektromotoren en 
recyclingmachines.

Kemperveldweg 8, tel. 06-51 06 40 71
jeffra.machinery@kpnmail.nl
www.jeffra.nl

JD-Hospitality
Cocktails, workshop, cocktailboxen, 
catering & consultancy

Tuurkesweg 13, 
tel. 06-636 203 930
jandirk.hospitality@gmail.com
www.jdhospitality.nl

Groente- en fruitwinkeltje
Boôntje
Fam. Schenaerts

6 dagen per week open. 
Telheidestraat 1a 
tel. 06-51 80 52 97



Karien Bloemstyliste
Voor al uw bloemarrangementen zoals 
rouwwerk, bruidswerk, workshops of 
teambuiling. Persoonlijk, met liefde en 
geheel naar uw wens.

Kievitspeelweg 22, tel. 06-46 52 52 99
jankarienmoonen@hotmail.com

Bedrijven in Tungelroy
K - Q

Massage Enriched
Ontspanningsmassage, sportmassage,
fibromassage, stoelmassage,
zwangerschapsmassage.
Ook voor behandelingen aan huis en 
bedrijfsmassages.

Jolanda Camp-Joosten
Bisschop Moorsstraat 20
tel. 06-81 04 39 81
massage.enriched@gmail.com
www.massage-enriched.nl

Pedicure/Voetverzorging 
Erica Nijs
Medisch pedicure.  
-  voet- en nagelverzorging, verwijderen 

eelt, likdoorns, kloven 
- behandelen van ingroeiende nagels 
- diabetische -en reumatische voetzorg 
-  verzorging van specialistische 

technieken; drukvrij leggen, 
drukontlastende ortheses, 
nagelreparatie, nagelregulatie 

Deken Moonenhof 5, tel. 06-29 48 60 95

Kwekerij 
Stals
Het hele jaar 
rond plantjes 
voor in en 
rond uw 

tuin. Specialist in eenjarig perkgoed en 
hortensia’s.

Castertstraat 4
tel: 0495-56 19 55
mob: 06-12 06 05 99
www.kwekerijstals.nl
Openingstijden zijn van maandag tot 
en met zaterdag van 9.00-12.00 en van 
13.00 -17.00 uur.
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Bedrijven in Tungelroy
R - V

Theetuin de 
Tungelroyse 
Beek
Tevens hele jaar 
verkoop van honing 
en jam.

info@theetuindetungelroysebeek.nl
www.theetuindetungelroysebeek.nl
Vanaf 1 april tot 1 oktober open op 
zaterdag en zondag, of op afspraak.

Vijvercentrum Flinsenhof
Vijver-, aquarium-, tuin- en dieren-
benodigdheden.

Maaseikerweg 257 
tel. 0495-56 22 47
Webshop: www.flinsenhof.nl
Openingstijden: maandag tot en met 
vrijdag van 09.00 - 18.00 uur
Zaterdag van 09.00 - 17.00 uur

TK Sound & Light
Professioneel licht, geluid en 
beeld voor bedrijfs- en publieks-
evenementen, voor de zakelijke en de 
particuliere klant. Ook kunt u bij ons 
terecht voor het huren van diversen 
apparatuur.

06-31 18 62 14                                                       
www.tksound-light.nl                                                  
info@tksound-light.nl

Ruud’s custom 
cooking
Voor al uw catering op 
maat. Bijvoorbeeld: 
diner aan huis, 
buffetten, barbecue, 
hapjes en freelance kok.

info@ruudscustomcooking.nl
tel. 06-12 62 33 51

Tekstbureau Link & co
Tekstschrijvers, o.a. voor websites.

Marco Mulders & Linda Korsten
Tuurkesweg 7, tel. 0495-85 46 50
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Weert Media Groep
Marketingstrategie
Bedenken en creeëren van media 
en het organiseren van (sportieve) 
evenementen. Het sterk(er) in de markt 
zetten van een bedrijfsimago, product of 
dienst.

Cindy Denessen
Tungeler Dorpsstraat 43
tel. 06 207 49 885
www.weertmediagroep.nl

Zorgboerderij en Groepsaccommodatie 
Ingelshof
Van maandag tot en met donderdag is de boerderij 
overdag in gebruik als zorgboerderij. Daarnaast is de 
boerderij elk weekend van vrijdag 12.00 uur tot zondag 

18.00 uur beschikbaar als groepsaccommodatie met overnachtingsmogelijkheden voor 
30 personen. Van maandag tot en met vrijdag is het tevens mogelijk de accommodatie te 
huren voor vergaderingen, kookgroepen en groepsbijeenkomsten (familie/ vrienden). 

Dupesweg 1, Tungelroy
tel: 0495-56 36 76 / 06-31 30 95 09 / www.ingelshof.nl

Dit boekje is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Eenieder is middels een huis-aan-huis Tuba 
in de gelegenheid gesteld om zijn bedrijfsgegevens aan te leveren. Had u achteraf toch in het 
boekje willen staan of heeft u de oproep niet gezien? Lever dan alsnog uw gegevens aan door te 
mailen naar Dorpsoverlegtungelroy@gmail.com. Aan dit boekje kunnen geen rechten ontleend 
worden. Wij houden ons niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden. 
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