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Het document (kopij) als bijlage bijvoegen bij uw emailbericht
Plaatsjes, afbeeldingen, foto’s e.d. uitsluitend in JPEG en of PNG.
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CARNAVAL
Carnaval is een katholiek feest dat van oorsprong wordt
gevierd in de periode voorafgaand aan de vastentijd ter
voorbereiding op Pasen. De eerste vieringen van Vastenavond
dateren uit de late middeleeuwen.
Carnaval, soms ook wel Vastenavond genoemd (de avond
voor de vastentijd) is de ideale uitlaatklep vlak voor een
periode van onthouding van eten en drinken. Er wordt lekker
gegeten, het bier vloeit rijkelijk en in sommige steden schenkt
het stadsbestuur zelfs bier aan de gilden en arbeiders. En het
volk organiseert optochten en optredens om invloedrijke
mensen een beetje belachelijk te maken.
Tot Aswoensdag staat de samenleving op zijn kop.
VOOR EEN PERSIFLAGE OP “PERSCONFERENTIE” CARNAVALKLIK OP ONDERSTAANDE LINK.
https://www.youtube.com/watch?v=evz637WkjkE&ab_channel=Bavaria

ASWOENSDAG
De woensdag na carnaval en 40 dagen voor Pasen - ging iedereen ’s
morgens een askruisje halen in de kerk. De priester maakte met as
een kruis op het voorhoofd en sprak dan de woorden uit: “gedenk
mens dat gij van stof zijt en tot stof zult wederkeren”. De as werd
verkregen door het verbranden van oude gewijde palmtakjes. Het
kruisje liet men er die dag zo lang mogelijk opzitten. Het gebruik
bestaat nog op kleinere schaal.

FFFF VOORSTELLEN
Op 08-08-2008 lid geworden van KTK alwaar ik me vanaf
den beginne erg fijn voel. Het spelletje biljart is leuk en
gezellig, doch ook het sociaal bij elkaar zijn is iets wat mij
erg aanspreekt. Toen ik een tweetal jaren geleden
gevraagd werd om het secretariaat van KTK te
bemannen, was ik daar dan ook niet op tegen, omdat ik
ook al bij de Tennisvereniging TVU zo’n 30 jaar
vrijwilligerswerk bekleed heb, o.a. 13 jaar bestuur, 12
jaar competitieleider, 29 jaar toernooi-organisatie etc.
Dus totaal niet vreemd in het verenigingsleven enne….. ik
vind het (nog steeds) leuk. Kortom, het is prettig en gezellig bij KTK om aldaar een potje te
biljarten al dan niet in competitieverband. Ook het samenzijn vóór en ná een wedstrijd, en te
kunnen babbelen met deze en gene, onder het genot van een bakje koffie of drankje,
geserveerd door de aanwezige dames en/of Wil onze beheerder, is telkenmale een fijn iets.
Ik blijf vaak iets langer zitten dan gepland (tenminste hoor ik thuis weleens , hahaha) doch
het is en blijft een mooi iets hier in Udenhout bij KTK voor ons als Senioren die graag
biljarten. Het zal dan ook goed zijn om Corona snel de rug toe te kunnen keren en we weer in
ons oude vertrouwde nest TrefpunT rondom de biljarttafels mogen vertoeven en elkander
weer kunnen bijpraten over het wel en wee.
(Hans Peijnenburg)

NIET VERGETEN!!!
GEZELLIGE KLETS (PRAOT)
In het ‘t TrefpunT wordt/werd altijd volop gezellig gekletst en
ge-auwe-hoerd, over allerlei alledaagse en oubollige zaken, soms wat
overdreven, soms gefantaseerd of luchtig. Verhalen over vroeger,
sport, spel, hobby, werkzaamheden, kleinkinderen, vakanties en noem
maar op. De redactie zal om de twee weken iemand benaderen om een
leuke anekdote aan het papier toe te vertrouwen. Simpeler kunnen wij
het niet maken, samen wel leuker!

ZO MOET HET
BILJARTHOUDING
Eerst en vooral: in het biljart is er geen reglementaire
houding. De enige regel is dat je bij om het even welke
stoot één voet op de grond moet houden. Wist je dat
sommige biljartwedstrijden meer dan 3 uur duren? En
voor je plezier speel je toch ook al gauw 1 of 2 uur. Alle
spieren die belast worden bij een slechte houding (terwijl
dat niet nodig is) verbruiken energie en vermoeien ons.
Het is alleen zo dat al die energie nuttig zou zijn om het uithoudingsvermogen te behouden,
en ook concentratie en oplettendheid tijdens onze training, competitie of uitdaging onder
vrienden. Vandaar dus dat je met de juiste houding minder moe wordt, je speelt er beter door
en krijgt meer uithoudingsvermogen en dus uiteindelijk meer succes en meer plezier!
Ja, biljart is óók sport!
ARBITREREN
Bij het arbitreren valt vaak de term: noteren 10 maal voor de heer..... Wat 10 maal noteren?
10 maal 3, of 5? Juist in dit geval is: Noteren 10, de heer ………
Meer caramboles maken? Klik dan HIER

OVERPEINZING
Spelers, ik geef je een goede raad,
Wees vriendelijk met een lach op je gelaat.
Gaat het soms slecht, doe niet lelijk uit nijd,
Er komt voor jou wel een betere tijd.
Is de arbitrage soms ook eens verkeerd,
Blijf dan rustig alsof 't je niet deert.
Denk aan het spreekwoord in dergelijk geval,
De beste stuurlui staan meestal aan wal.
Is een beslissing nu eenmaal gevallen,
Speel rustig door, laat rollen die ballen.
Je moet hierover niet lang blijven zeuren,
Een dergelijke fout kan jou ook gebeuren.
Speel bij wedstrijden dus rustig je spel,
Het is soms moeilijk, dat weet ik wel.
Doch neem van mij aan, laat mij je raden,
Weinig toegevendheid zal je nimmer schaden.

GEINIG
Na een voetbalwedstrijd gaat de coach naar de scheidsrechter en zegt :
”Hoe heet uw hond ?”
“Ik heb helemaal geen hond “ zegt de scheidsrechter.
“Wat erg voor u, hartstikke blind en geen hond!

WETENSWAARDIGHEDEN
OUDEREN NIETS WAARD? Hoezo? Wij zijn een fortuin waard!!
Wij hebben ZILVER in onze haren
GOUD in onze tanden
En GAS in onze darmen
STENEN in onze nieren
LOOD in onze schoenen
En KALK aan onze nagels
PLASTIC in onze knieën
Vol met dure MEDICIJNEN
lijken wij op GOUDMIJNEN
een mens met zoveel MINERALEN
Is met geen MILJOENEN te betalen
Daarom gaan wij fier door het LEVEN
Nemen kritiek op als een SPONS
Want door bovengenoemde RIJKDOM
Drijft de economie nog steeds op ONS

PRENT
Robbens eerste prent verscheen
op 1 oktober 1953 in het
weekblad Roomsch Leven, en na
1 januari 1970 was de Prent te
lezen in het Nieuwsblad van het
Zuiden, het huidige "Brabants
Dagblad". Cees Robben is vooral
bekend bij de oudere mensen in
Tilburg en omstreken, door zijn
wekelijkse "Prent van de week",
die elke vrijdag in het Nieuwsblad
van het Zuiden verscheen. De
Prenten van de Week hebben een
geheel eigen gezicht. Zij vertellen
het verhaal van de Tilburgers, uit
alle lagen van de bevolking, met
de kenmerkende overeenkomst
dat ze allemaal hetzelfde
Tilburgse dialect spreken.

