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DorpsOverleg Tungelroy

Beste (nieuwe) inwoners van Tungelroy,

Voor u ligt een nieuw concept, een bewaarnummer met alle informatie 
omtrent de verenigingen die zorgen voor de leefbaarheid van Tungelroy.
Vanuit deze verenigingen kwam het idee om een bewaareditie te maken, om 
zich zo te presenteren aan u. Dit ondersteunen wij van harte. Binnenkort zal 
dit concept ook uitgebreid worden met nog andere ideeën die spelen binnen het 
Dorpsoverleg.

Tungelroy is een prachtig dorp en met name het verenigingsleven leeft hier 
enorm. Een dorp waarbij alle verenigingen elkaar steunen en elkaar alles 
gunnen. Maar vergrijzing speelt ook in Tungelroy en heeft zijn invloed op 
leden- en vrijwilligersaantallen binnen de verenigingen. Door nieuwbouw en de 
beweging in de huizenmarkt komen er gelukkig nieuwe inwoners bij.

Als nieuwe inwoner heeft u misschien de vraag: “Hoe kan ik integreren in 
Tungelroy?” Het lid worden van een vereniging (actief of passief ) zal daarin 
zeker helpen, iets wat beaamd wordt door verschillende inwoners.

In dit bewaarnummer presenteren de Tungelroyse verenigingen zich, om u 
kennis te laten maken met de veelvuldigheid van activiteiten in Tungelroy.
Schroom daarom niet om contact op te nemen of eens langs te gaan bij een 
voetbaltraining, repetitie, bijeenkomst of andere vormen van activiteiten.
Voor jong en oud is er in Tungelroy genoeg te doen en te beleven. Als Dorpsoverleg 
raden wij u aan om onze website: www.tungelroy.nl eens te bezoeken. 
Hierop vindt u nog meer informatie over ons mooie dorp, met onder meer de 
toekomstvisie die wij in 2018 gepresenteerd hebben aan de gemeente Weert.

Rest ons alleen nog om jullie van harte welkom 
te heten in Tungelroy, oftewel Tungelder in de 
volksmond. En hopen jullie binnenkort te zien als 
spits bij Crescentia, trompettist bij Het Tungelroys 
Orkest, Bever bij de Scouting, schutter bij de 
handboogvereniging / schutterij of waar dan ook.
We wensen jullie veel woonplezier in een dorp dat 
volop in beweging is.

Dorpsoverleg Tungelroy
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Stichting de Bokkeriejers, in het dorp bekend als ‘De Road van Ellef ‘ verzorgt 
ieder jaar de organisatie van Vasteloavendj (carnavals-) activiteiten in 
Tungelroy voor zowel de jeugd als de volwassen. 

Elk jaar wordt het carnavals-seizoen geopend op de eerste zaterdag na de 
ellefde van de ellefde met het “bòksbâl”. Op deze avond wordt de nieuwe 
carnavals-schlager gekozen door het aanwezige publiek. Deze schlagers worden 
gemaakt en ten gehore gebracht door tungelroyse artiesten. 

In de tweede week van het nieuwe jaar wordt er een Boôntje Oâvendj (bonte 
avond) georganiseerd waarin gedurende een gehele avond sketches worden 
gespeeld door lokale amateur-acteurs. Aansluitend vindt op zondag de Kinjer-
Boôntje-Middig plaats waar de kinderen van de basisschool toneelstukjes 
opvoeren. 

Half Januari vormt het Boôrebal (boerenbal) de gelegenheid waarop de nieuwe 
Prîns (prins carnaval) wordt uitgeroepen. Dit is een feestavond waar naast 
het bekend maken van de nieuwe prins ook optredens van lokaal bekende 
carnavalsartiesten plaatsvinden. Voor de jeugd wordt het JeugdBoôrebâl 
georganiseerd waarop de jeugdprins of -prinses bekend wordt gemaakt. 

De week vóór carnaval wordt een prinsereceptie gehouden waar er gelegenheid 
wordt geboden om de prinselijke hoogheden te feliciteren en in het 
carnavalsweekend zelf wordt er op de zaterdag een boôrebroeleft gehouden 
met daaraan voorafgaand een vasteloavendj-mès (carnavals-kerkdienst). 

Op carnavalsmaandag wordt in de ochtend het herste-eate (speklap-eten) 
georganiseerd, wat neerkomt op een soort van frühshoppen, maar dan op z’n 
Tungelroys. In de middag trekt de optocht door de straten van het dorp waarop 
de vuistregel “er doen net zo veel mensen mee als er staan te kijken” ieder jaar 
weer bevestigd wordt.  Aansluitend aan de optocht worden de winnaars van de 
optocht bekend gemaakt in een volle zaal van MFA Kimpe Veld. 

De aanstaande activiteiten worden in de Tuba aangekondigd, maar we zijn ook 
te volgen via facebook of via onze website; www.debokkeriejers.nl. Natuurlijk 
kunt u ons ook persoonlijk aanspreken tijdens de carnavals activiteiten, we zijn 
herkenbaar aan ons zwarte smoking en de “stèèk” op ons hoofd. Wij nodigen u 
allen in ieder geval van harte uit op een van onze activiteiten.

De Bokkeriejers Tungelroy



4

Stichting Bibliotheek Tungelroy is een kleine bieb die door vrijwilligers gerund 
wordt. U kunt leesboeken lenen in allerlei genres; literaire thrillers, oorlog- en 
streekromans, moderne romans, spanning, fantasie verhalen, waargebeurde 
verhalen enz. 

Geen lidmaatschap nodigGeen lidmaatschap nodig
Wij vragen géén contributie of inschrijfgeld maar slechts € 0,40 leesgeld per 
boek. De uitleentermijn is 3 weken en het aantal te lenen boeken is onbeperkt. 
Wel volgt er na deze uitleentermijn een kleine boete.
Voor de jongste kinderen hebben wij leesboeken vanaf leesniveau AVI-3. Maar 
ook de jeugd kan bij ons terecht voor jeugdthrillers of boeken voor hun leeslijst. 
Wij zijn elke maandagavond geopend van 19.00–20.30 uur.
U bent van harte welkom.

Bibliotheek Tungelroy

Kom een kijkje nemen in de bieb in 
MFA KimpeVeld, St.Barbaraplein 2.  
Voor meer info of vragen kunt u 
bellen met Henny Beelen 06-
22883149 of stuur een mail naar 
bibliotheektungelroy@gmail.com.
U kunt ons ook vinden op facebook.

Na de oorlog werd door het bestuur van 
de toen “RK Jonge Boeren” besloten om 
de bieb op te richten en in oktober 1945 
werd, mede door dhr. Leo (Lei) Beelen, de 
parochiebibliotheek geopend. Sinds 2008 
zijn we gevestigd in MFA KimpeVeld en is 
de bieb een stichting geworden.
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Vrouwenvereniging de Cirkel is een gezellige ontmoetingsvereniging voor alle 
vrouwen in Tungelroy.

Iedere derde donderdag van de maand komen we bijeen in het MFA 
Kimpe Veld om van een gezellig programma te genieten. Een lezing, 
een presentatie, een culinaire avond, creatief bezig zijn, een dagtocht en 
kerstviering: voor elk wat wils. Een bezoek aan plaatselijke ondernemers, die 
ons hun liefde van het vak laten beleven: we gaan er graag op uit! We zijn een 
open vereniging en daarom staan jaarlijks twee van onze avonden open voor 
introducées.

De avonden starten meestal om 19.30 en duren, afhankelijk van het 
programma, meestal tot ongeveer 22.00 uur. Aansluitend wordt gezamenlijk 
opgeruimd en gezellig nagekletst in het café.

Onze vereniging is vooral van ons samen. Zo maken we met elkaar het 
programma voor het komende jaar.

In de zomermaanden mei t/m september wordt er door een aantal leden iedere 
donderdagavond gefietst vanaf 19.00 uur. Natuurlijk wordt hier ook gebruik 
gemaakt van een gezellig terrasje onderweg.

De Cirkel

Vind je het leuk om andere vrouwen te ontmoeten en één keer per maand deel 
te nemen aan een gezellige avond, neem dan contact op met ons secretariaat. 
Om alle vrouwen van Tungelroy de gelegenheid te geven lid te zijn houden we 
de jaarcontributie op € 32,50. Je mag altijd een keer proefdraaien om de sfeer te 
proeven. Vind je het leuk om je vriendin uit een ander dorp/stad mee te brengen, 
dan is ook zij van harte welkom!

De vereniging vindt haar oorsprong in 
de vroegere vrouwenbond (oprichting 
Boerinnenbond in 1948!) en heeft op dit 
moment bijna 90 leden van alle leeftijden, 
en juist die verscheidenheid maakt het 
informeel en gezellig.
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Wij zijn een gezellige sportieve damesgymgroep ontstaan in 1964, 
voortgekomen uit de Vrouwenbond van Tungelroy.

Wij sporten nu met 18 vrouwen in de leeftijd van 55 tot 85 jaar, maar ons 
groepje kan nog wel een aantal leden erbij gebruiken.

Wij komen wekelijks bij elkaar op de maandagochtend van 9.00 – 10.00 uur.. 
Locatie: gymzaal Molenveld, Regulierenstraat 3 op Fatima in Weert.

Eens per jaar houden wij een vergadering waarop allerlei zaken 
besproken worden die de vereniging aangaan. Deze jaarvergadering houden we 
altijd op Aswoensdag in de avonduren. Na afloop van die vergadering hebben 
we nog een leuke activiteit.

Op het eind van het seizoen, voor de zomervakantie (die gemiddeld 6 
weken duurt) houden wij een slotactiviteit. Het bestuur zorgt dan voor een 
alternatieve, gezellige afsluiting van het seizoen.

Damessportvereniging 
Crescendo Tungelroy

Wil jij zinvol bewegen onder deskundige begeleiding?  
Voor de kosten hoef je het niet te laten. Contributie is € 10,00 per maand                             
Kom gerust een paar keer gratis meedoen.

Heb je interesse om met ons mee te komen sporten of heb je nog vragen? 
Neem dan contact op met onze secretaris Corrie van der Looij.
Via de telefoon 0495 538870 of via de mail corrie.vander.looij@home.nl



7

Integreren in Tungelroy door voetbalsport: Welkom bij Crescentia!
Crescentia kenmerkt zich door een combinatie van prestaties, eenvoud 
en gemoedelijkheid. Bovendien zijn voetballers van elk niveau en van alle 
leeftijden van harte welkom. 
De trainingen vinden plaats op dinsdag- en donderdagavond vanaf 20.00 uur 
op ons eigen sportcomplex. Op donderdag is de kantine na de training geopend 
voor een gezellig samenzijn. 

Momenteel krijgen we de teams van enkele leeftijdscategorieën niet gevuld. 
Gelukkig slagen we er wel in om de jongste teams weer op de been te brengen. 
Op dit moment zijn we actief met JO-11 ( Jongens onder de 11 jaar), JO-9 en JO-
8. Ook traint er momenteel een groep 5-jarigen. Meisjes zijn uiteraard ook meer 
dan welkom om mee te komen voetballen in deze teams. 

Daarnaast zijn er voor senioren drie mogelijkheden:Daarnaast zijn er voor senioren drie mogelijkheden:
•  Prestatief in het eerste elfal (5e klasse KNVB) met in principe twee 

trainingen per week op dinsdag en donderdag. De wedstrijden vangen op 
zondag om 14.30 uur aan.

•  Recreatief in het tweede elftal met een training per week op donderdag. De 
wedstrijden starten op zondag meestal tussen 11.00 en 13.00 uur.

•  Recreatief in het derde elftal, voor spelers die ouder zijn dan 35 jaar (met 
maximaal drie spelers tussen de 30 en 35 jaar). Dit team traint een keer per 
week op donderdag. De wedstrijden beginnen op zondag meestal tussen 
09.30 en 10.30 uur.

Kortom: wij zijn voor alle teams op zoek naar uitbreiding. Vooral de jeugdteams en 
het derde team (35+) kunnen nog enkele spelers gebruiken. Ben je als nieuwe  
                                       inwoner op zoek naar integratie in ons 
                 dorp door middel van sport? Dan ben 

je bij ons op het juiste adres! Het is 
ook mogelijk om een taak te vervullen 
bij de begeleiding van de teams.

Heb je interesse of wil je meer 
informatie? Neem dan contact op 
met onze secretaris, Jac Brouns 
(jacbrouns@kpnplanet.nl). Of 
loop eens bij ons binnen, je bent 
van harte welkom!

Voetbalvereniging Crescentia
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Zangkoor Enjoy

Meerstemmige liedjes met een relatief kleine groep (ca. 20 personen); zowel 
dames als heren. Hoewel we geen professionals zijn, komt de klank in de 
samenzang meestal goed tot zijn recht. Gewoonlijk organiseren we elk jaar een 
sfeervol kerstconcert, waarbij we de samenwerking zoeken met bijvoorbeeld 
Het Tungelroys Orkest, een kinderkoor, een Big Band of een gospelkoor. 
Daarnaast hebben we gedurende het jaar ook enkele andere optredens. Dit 
kan een korenmiddag zijn, een zomeravondconcert, een carnavalsmis etcetera. 
Plezier beleven aan muziek staat 
voorop, óók voor de toehoorder. 
Enjoy!

We zouden ons koor heel graag 
uitbreiden met nieuwe leden.
Ben je nieuwe inwoner of woon je al 
langer in ons mooie dorp Tungelroy en 
zing je graag?

Bezoek dan vrijblijvend een repetitie-avond 
en kijk of zingen in een koor ook iets voor 

jóu is. 
 De repetitie  is wekelijks op 
woensdagavond van 20 tot 22 uur 
in het MFA Kimpe Veld. Je kunt 
van tevoren contact opnemen 
met Marianne Hunnekens 
(Hunnekensm@gmail.com,  
tel: 06-51 371 535) of met 
Karin Strijbosch (karinstrijbosch@
zonnet.nl, tel: 0495-851 580). Kijk 
ook op onze website 
www.zangkoorenjoy.nl.

“Enjoy” is een Tungelroys gemengd koor, 
opgericht in 2004. Lilit Sati zwaait er al 
15 jaar de scepter met veel enthousiasme. 
In 2019 organiseerde Enjoy een swingende 
avond met een jazzy band. Hier hebben 
we veel plezier aan beleefd. “Dorp op de 
Planken” was eveneens een hoogtepunt 
uit de bestaansgeschiedenis van Enjoy

optreden met band

carnavalsmis in boerenkleding

lied ‘Umbrella’
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Erfgoed Tungelroy kent een werkgroep bestaande uit 7 personen. Deze 
enthousiaste groep houdt zich bezig met het verzamelen, verwerken en 
verspreiden van historische gegevens over boerderijen, kerken, veldnamen, scholen, 
genealogie en archeologie. Om de geschiedenis van het dorp voor het nageslacht 
vast te kunnen leggen wordt het aanleveren van historische foto’s, documenten, 
ansichtkaarten, bidprentjes, krantenartikelen, etc zeer gewaardeerd. Alle gegevens 
worden digitaal vastgelegd en hiervan worden kopieën bewaard. 

Erfgoed Tungelroy is daarnaast ook op andere 
gebieden actief. Zo zijn er in het verleden 
al diverse lezingen gegeven, presentaties 
aan families, rondleidingen door het dorp 
en de omgeving en verzorgen we ook 
rondwandelingen met een gids. 
Tevens maakt Erfgoed Tungelroy gebruik van 
de diensten van Stichting De Aldenborgh, de 
geschied- en oudheidkundige vereniging van Weert e.o.
Hierdoor kunnen de leden van Erfgoed Tungelroy:
•  Alle lezingen die aangeboden worden door “De Aldenborgh” én “Erfgoed 

Tungelroy” gratis bezoeken;
•  U krijgt korting op de één- of meerdaagse cultuurhistorische excursies;
•  U kunt alle activiteiten bezoeken van de jaarlijkse Cultuurhistorische Zomer, 

waar o.a. “Gluren bij de buren” een onderdeel van is;
•  U wordt regelmatig geïnformeerd over alle activiteiten. Van de lezingen 

ontvangt u vooraf een convocaat;
•  U ondersteunt met uw lidmaatschap de website van Erfgoed Tungelroy, de 

database van Erfgoed Tungelroy en alle back-up’s;
•  U levert een bijdrage aan het vastleggen van historische interessante informatie.
•  U kunt als gezin, bedrijf, groep, vrienden, etc een beroep doen op ons voor een 

historische rondwandeling/fietstocht oid mét gids
•  Vragen over uw stamboom? Wij helpen u verder op weg…

Erfgoed Tungelroy

Lid worden? Lid worden? Maak dan € 15,00 over op rekening 
NL 31 RABO 0176968334 ovv “Tungelroy”. Stuur 
tevens een mail naar info@erfgoedtungelroy.nl 
met uw naam en adres. Wij nemen u dan op in de 
distributielijst van activiteiten en berichten. 

Vragen?Vragen? Mail naar info@erfgoedtungelroy.nl

Erfgoed Tungelroy is opgericht 
in 2013. Ter ondersteuning werd 
tevens de bijbehorende website 
www.erfgoedtungelroy.nl 
gelanceerd. Momenteel is deze 
website nog steeds ‘actueel’. 
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Interesse?Interesse? Kom dan op de dinsdagavond eens 
kijken. Neem bij voorkeur vooraf even contact op.

Handboogvereniging Ontspanning 
Kemperveldweg 31, Tungelroy

Tel: 06-13 44 35 88
Ontspanningtungelroy@hotmail.nl  
www.hbvtungelroy.nl

Bij handboogvereniging (HBV) Ontspanning wordt zowel recreatief als 
competitief geschoten door ca. 30 leden. De vereniging heeft een van de beste 
handboog-accommodaties van de regio. 

Voor alle leden is de gezelligheid op de oefenavonden en tijdens de activiteiten, 
zoals het koningsschieten en het kerstballenschieten, belangrijk. Ruim de helft 
van de leden schiet mee in de competities en wedstrijden van de Nederlandse 
Handboog Bond(NHB), zowel individueel als in teamverband.  

De laatste jaren schiet de vereniging weer mee 
op hoog landelijk niveau. In het bijzonder door 

de jeugdleden zijn 
meerdere landelijke 
medailles behaald. 
Het ‘Indoorteam’ werd 
dit jaar rayonkampioen 
in de een na hoogste 
klasse. 

Onze oefenavonden zijn: Onze oefenavonden zijn: 
Dinsdag 18:45-20:00 uur  Jeugdtraining, o.l.v. een  

   NHB-gediplomeerde 
handboogtrainer  

Dinsdag 20:00-22:00 uur Senioren
Donderdag 18:30-22:00 uur     Jeugd en Senioren 
  (vrije oefenavond) 

Voor elke beginnende schutter heeft de 
vereniging een passende boog beschikbaar.

Handboogvereniging 
Ontspanning

Handboog: een sport 
voor jong en oud 
In Nederland schieten 
ca. 10.000 schutters bij 
ca. 240 verenigingen. 
Op elke leeftijd kan je er 
mee beginnen.

Outdoor

Run-archery

Indoor

Voor alle leeftijden
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Voor meer info kijk op onze website 
of via Facebook of instagram. 
Contact: Frank van Roij, 
info@scoutingtungelroy.nl 
of tel. 0495-564229

Scouting Tungelroy is een jeugdvereniging waarbij
uitdaging, samenwerking, leerzaam en plezier de

kernpunten zijn. Dit geldt natuurlijk voor de kinderen en jeugd, maar zeker
ook voor de leiding en andere vrijwilligers.

Scouting Tungelroy biedt wekelijks een gevarieerd programma. Dit kan in en 
rondom onze accommodatie aan de Tuurkesweg zijn, maar natuurlijk ook in 
de Tungeler wallen of elders.  Op ons grote mooie terrein zijn naast een groot 
speelveld en kampvuurplaats ook nog vele andere speelmogelijkheden. In ons 
gebouw zijn vele spellokalen en natuurlijk de 9 meter hoge klimwand.

Jonger dan 18 jaar:  wordt jeugdlid en kom wekelijks met leeftijdgenoten 
leuke avonturen beleven. 3 weken proefdraaien en 
hopelijk volgt dan het lidmaatschap.

Ouder dan 18 jaar:   In onze vereniging kun je op vele manieren je vrije 
tijd besteden. Leukste is natuurlijk om wekelijks 
met de kinderen een activiteit te doen. Daarnaast 
zijn er vrijwilligers die klussen, cleanen, PR, 
kliminstructeurs, gebouwbeheer of bestuursfuncties.  
Nieuwsgierig, meld je dan aan en we leiden je rond.

Scouting Tungelroy
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Schutterij St. Barbara

Enkele keren per jaar wordt er in ons dorp geschoten. Met een 
zware buks van 1 meter 70 lang en 16 kilo zwaar. Het doel is 

houten blokjes (bolletjes) af te schieten van een 14 meter hoge schietboom.
Deze vorm van schieten kom je enkel in Belgisch- en Nederlands Limburg tegen, 
en sinds 1967 in Tungelroy. Toen werd in het voormalig café Stuupke (aan de 
Tuurkesweg 8) schutterij Sint Barbara opgericht. 
Twintig jaar geleden kreeg de schutterij een eigen onderkomen aan de 
Kemperveldweg. Samen met vastelaovundvereiniging De Bokkeriejers werd de 
accommodatie “De Sjeetbok” gebouwd.
Hier komen de schutters in de lente en zomer op zaterdagavond samen, om te 
schieten en uiteraard onder het genot van een glas bier de toestand in de wereld 
en Tungelroy te bespreken.
Hoogtepunt van het verenigingsjaar is het koningsvogelschieten op Hemelvaart. 
Dan wordt er gestreden om de hoogste eer binnen de vereniging; het 
koningschap. En wie koning wordt, wordt letterlijk verzilverd op de zilveren 
koningsplaten.

Jaarlijks trekt de schutterij 4 keer naar de schuttersfeesten van de schuttersbond 
‘Eendracht Maakt Macht’. Hier komen dan 24 schutterijen uit de regio samen 
om te strijden (schiet- muziek en schoonheidswedstrijden) en plezier te maken. 

Want het zijn ‘schuttersFEESTEN’. Eens in de 6 jaar tekent onze schutterij 
voor de organisatie van zo’n bondsschuttersfeest. 
En uiteraard is het Oud Limburgs Schuttersfeest, 
het grote feest waar bijna alle van de 150 Limburgse 
schutterijen zich presenteren.

Heb je interesse om lid te worden van de schutterij 
St. Barbara of wil je gewoon eens 
vrijblijvend komen kijken? Dat kan 
natuurlijk altijd. De schutterij van 
Tungelroy is er voor hem en haar en 
uiteraard ook de jeugd (drumband). 
St. Barbara is een zeer hechte vereniging. 
Zij ligt al ruim halve eeuw verankerd in 
de Tungelderse gemeenschap.

Meer info: Secretaris Bèr Heijlen; 
0495- 563116, heijlen.stals@ziggo.nl
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De Seniorenvereniging wil voor haar leden het hele jaar door de mogelijkheid 
bieden om samen gezellige activiteiten te ondernemen.

Activiteiten naar de wensen en behoeften van zoveel mogelijk leden. Opkomen 
voor de rechten en belangen op sociaal en maatschappelijk terrein.
Hierbij kun je denken aan: beveiliging in en rond het huis, veilig deelnemen 
aan het verkeer, slaapcomfort, voeding, kennis van het menselijk lichaam, 
geheugentraining, dementie en verward gedrag.

Samen doorgaan nieuwe dingen te doen en vooral te genieten van het leven.
De Seniorenvereniging organiseert regelmatig mooie culturele, ontspannende 
en informatieve middagen en onderneemt leuke uitstapjes waar we samen 
van genieten.

Wekelijkse activiteiten: Bewegen voor ouderen, Koersballen en Kaarten. Binnen 
Tungelroy vinden bijna alle activiteiten plaats in Mfa Kimpe Veld. De lessen 
‘Bewegen voor ouderen’ worden verzorgd door een gediplomeerde leerkracht.
Regelmatige activiteiten: Kienen, kegelen, beugelen. Hierbij is niet alleen de 
activiteit belangrijk, maar ook het samenzijn. Samen wandelingen maken al of 
niet gekoppeld aan een activiteit of bezienswaardigheid.
Jaarlijkse activiteiten zijn de fietstocht, de busreis, en Sinterklaas- en Kerstviering.

Oog hebben voor het lief en leed van onze leden, ondersteuning daar waar dat 
nodig is op alle mogelijke manieren. Aandacht voor jubilea, speciale leeftijden en 
ziekte. Ook bij overlijden, wat binnen onze vereniging gezien de leeftijd van de 
leden wat meer voorkomt.
We vragen een redelijke contributie voor iedere beurs toegankelijk. Voor sommige 
activiteiten geldt een eigen bijdrage. Senioren die nog redelijk ter been zijn spekken 
de kas door tegen een kleine vergoeding het kerkhofonderhoud te verzorgen.

Graag willen we onze vereniging uitbreiden met nieuwe leden. 
U bent daarbij van harte welkom bij ons.
Heeft u belangstelling of wilt u verdere informatie, neem dan gerust 
contact op met een van de bestuursleden van onze seniorenvereniging.
Voorzitter: Riny Mans, Staperhofpad 4, Tel:562337
Secretaris; Ad Raaijmakers, Tungeler Dorpsstraat 37, 
Tel.: 562640  / 06-54688589
E-mail: Ouderenverenigingtungelroy@outlook.com

Seniorenvereniging St. Barbara
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Het kerkkoor St. Cecilia bestaat uit enkele enthousiaste zangers en 
zangeressen. 

We zingen de reguliere missen op zaterdagavond om 17.30 uur.
Twee keer per maand repeteren we op dinsdagavond van 20.00 tot 21.00 uur 
in de kerk onder leiding van een professionele dirigent/organist. Op die manier 
worden er telkens andere kerkliederen ingestudeerd. 

Bij kerkelijke hoogfeesten zoals Kerstmis en Pasen wordt er gezamenlijk 
gezongen met de andere koren uit het cluster te weten Swartbroek, Stramproy 
en Altweerterheide. 
Regelmatig worden er ook andere activiteiten georganiseerd zoals een fietstocht 
of een etentje.

Kerkkoor St. Cecilia

Heeft U interesse dan kunt U 
contact opnemen met:
Mientje Janssen
Telefoonnummer 0495-562710

Samen met andere koren in de kerk van Tungelroy

De dames hebben even rust
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Het Tungelroys Orkest

Samen muziek maken: er is niets mooiers.
Voorheen was onze naam Fanfare Sint Jan: sinds een jaar is het Het Tungelroys 
Orkest. De naam geeft het al aan: we zijn een orkest en daarmee zijn alle 
muziekinstrumenten welkom bij een van onze onderdelen. De vereniging 
bestaat dit jaar 75 jaar. 

Ons orkest bestaat uit meerdere onderdelen:
  Elturo: Elturo: het jeugdorkest speelt samen met de jeugd uit Stramproy en Ell. 

Leerlingen die ongeveer een jaar muziekles hebben gehad zijn van harte 
welkom om deel te nemen. Er wordt gerepeteerd op woensdag avond van 
18.45 tot 19.45 uur op wisselende locaties.

  LOS: LOS: onze studentenband met leden tussen de 18 en de 28 jaar. Vaak 
spelen ze in bigband bezetting met zangeressen, gitaren, keyboard, 
percussie en blaasinstrumenten. Zij repeteren enkele keren per maand op 
zaterdagavond.

  Het Orkest: Het Orkest: Dit was van oorsprong Fanfare Sint Jan. De leeftijd varieert 
van 15 tot 75 jaar. We repeteren op woensdagavond in MFA Kimpeveld 
van 20.00 tot 22.00 uur. Met natuurlijk ook een pauze. Het sociale en 
maatschappelijke aspect is een belangrijk onderdeel van deze gezellige 
vereniging. We spelen vooral moderne pop-achtige muziek die leuk is om 
te maken en ook zeker leuk is om naar te luisteren.

De diverse onderdelen helpen elkaar natuurlijk waar dat nodig is.

Daarnaast bieden we kinderen maar ook volwassenen de mogelijkheid om 
muziekonderwijs te volgen. Dat kan via ons Orkest voor een gereduceerd tarief 
omdat we subsidie krijgen en omdat we zelf ook een deel betalen. 
Dus schroom niet om contact met ons op te nemen of om muziekles te 
nemen of om samen met ons in een van de onderdelen muziek te maken of 
wanneer U niet zo muzikaal bent een bestuursfunctie in te vullen. U bent van 
harte welkom, uiteraard ook om op een willekeurige woensdag onze repetitie 
te bezoeken. Via het plaatselijke blaadje de Tuba zullen we U op de hoogte 
houden van het moment waarop we weer kunnen starten. We hopen uiteraard 
meteen na de zomervakantie.

Mocht U vragen hebben dan kunt  U mailen naar info@fanfaresintjan.nl 
of bellen met nummer 0495-566050 t.n.v. Annelies Hermens
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