Het leerrijke verhaal van ... Google Pizza
Een goede grap zegt evenveel als een lange preek. Er Is heel wat te doen
geweest over de wet over de privacy. Ik las dit verhaal over big data en
persoonlijke gegevens. Wat men nodigt heeft zijn de digitale gegevens die
we elke dag tijdens onze omzwervingen op het internet achterlaten. Maar
dat maakt ook dat we nauwelijks wapens in handen hebben tegen die
reuzen van het digitale tijdperk: ze weten alles (of bijna toch) over ons.
Hallo. Ben ik bij Gordon Pizza? - Nee, dit is
Google Pizza. - Sorry, dan heb ik een verkeerd
nummer gedraaid. - Toch niet meneer, Google
heeft ons overgenomen. - Oké, kunt u dan mijn
bestelling opnemen? - Natuurlijk meneer,
zoals gewoonlijk? - Zoals gewoonlijk? Kent u
me dan soms?
- Volgens ons identificatiesysteem op basis van de telefoonnummers, hebt u
de 12 vorige keren een pizza met kaas, worst en een dikke korst besteld. - Ja,
dat klopt! - Mag ik u deze keer ricotta, rucola en zongedroogde tomaatjes
voorstellen? - Nee, dank u, ik hou niet van groenten. - Maar uw
cholesterolniveau is te hoog ... - Hoe weet u dat? -Via de abonneegids
beschikken we over de resultaten van uw bloedanalyses van de voorbije
zeven Jaar. - Allemaal goed en wel, maar ik wil die pizza niet. Overigens ik
neem al medicijnen. - Maar u neemt die niet regelmatig in: vier maand
geleden hebt u maar één doosje met 30 comprimés gekocht bij een apotheek
van de keten 'Drugsale' - Ik heb er meer gekocht, maar bij een andere
apotheek. - Dat blijkt niet uit het overzicht van uw betaalkaart. - Ik heb cash
betaald! - Maar in uw bankoverzicht is er geen spoor van te vinden dat u zulk
een bedrag afgehaald hebt. - Ik heb andere inkomstenbronnen ... - Dat blijkt
niet uit uw laatste belastingaangifte, behalve als u dat geld uit een nietaangegeven inkomstenbron verworven hebt. - Wat is dit allemaal? Ik heb er
genoeg van! Google, Facebook, Twitter, WhatsApp en wat nog, ik ben ze beu.
Ik vertrek naar een eiland waar zonder internet en zonder gsm, waar niemand
me kan bespioneren! - Dat begrijp ik, meneer. Maar u moet eerst uw paspoort
vernieuwen. Dat is al vijf weken verlopen ... "

Andre De Rycke: tel. 09 367 65 55
Hubert Roels
tel: 09 367 51 35
Chris Bambust tel: 09 367 55 25
Dirk De Wilde
tel. 09 367 62 38
Luc Cackebeke tel. 09 367 51 43

Vanaf 11,30 u schieting 15 u. school Nerenweg

Onze pastoor emeritus E. H. Jozef François viert in juli 50 jaar
priesterwijding .
We willen hem vieren en danken in de Zaterdagavond
eucharistieviering van 7 juli om 18 uur,in onze kerk waarna we
samen het glas heffen op zoveel mooie jaren.
We zouden het fijn vinden dat u dit met ons mee komt vieren
De parochieploeg

63e PAROCHIEFEESTEN
St.-Denijs Kalken
in zaal Breughel, Kalkendorp 26
Kaasavond zaterdag 6 juli 2018 vanaf 19.00 uur
Restaurant Zondag 8 juli 2018 van 11.30 tot 13.30 uur
Wil je een handje komen toesteken laat maar weten aan
Guido 09 367 59 99
Wijsheid van de maand
De dwaling is de moeder van het inzicht
Richard Wagner

VERSLAG BESTUURSVERGADERING 5 mei 2018
1 .WELKOM

2.Verslag vorige vergadering
Geen opmerkingen.
3.Werkgroep “Perspectief 21”
Door de KWB jongeren werden 3 ideeën naar voor gebracht:
-GezinsBBQ: vindt plaats op zondag 5 augustus lokaal Overschelde
-Gezinswandeling met pannenkoeken
-Sinterklaasfeest
Van de laatste 2 moet nog een datum vastgesteld worden
Deze activiteiten kunnen rekenen op de financiële steun van KWB Kalken
4.KOMENDE ACTIVITEITEN
-Sneukeltocht zondag 27 mei
Door de werkgroep werd de laatste hand gelegd aan de organisatie.
Er zijn terug 2 routes: kidstour en volwassentour. We voorzien in 3 stops :Wetteren ten Ede,
Laarne Kerkstraat en Beervelde.
Eindpunt is GS in de Nerenweg.
De nodige reclame werd verspreid via affiches, parochieblad en de website van KWB Kalken.
-Familielunch zondag 17 juni + schieting
Dit jaar zorgen we opnieuw voor beenhesp met krielaardappelen en groenten.
Volgende vergadering bespreken we de organisatie.
5.Varia.
-Provinciale startdag KWB in Eeklo 24 mei:ADR, Dirk en Gerard zullen aanwezig zijn.
-Kermisuitstap maandag 17 september: er zijn 2 opties, Vondelmolen Lebbeke , bezoek
Patershol en Volvo Gent
- Dirk maakt reclame voor de seniorenactiviteit op 24 sept: infonamiddag erfenissen(wees er
vlug bij om te reserveren)
Andre De Rycke,secretaris
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Proficiat aan de jarigen van juni
Bonnarens M.; Bracke P.; Cackebeke T.; De Corte J; Durinck A.; Jespers P.; Magerman J.;
Stevens R.; Van Durme J.; Vandenberghe L.; Verlez T.; Antjon T.; Bresseleers L.;
De Bruycker A.; De Clercq T.; De Ruyver W.;Rottiers L.;Van De Straeten K.
Familiaal nieuws
Thomas Cackebeke en Ruth Van den Abbeele gaven onlangs elkaar het jawoord.
Vanwege KWB onze hartelijke gelukwensen aan het jonge paar alsook aan beide ouders
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K.W.B. Voetbal
11/4 KWB- VTB 1 – 1
We spelen onze laatste wedstrijd van het seizoen op het A terrein van KVV Laarne –Kalken.
Meerdere basisspelers ontbreken, maar geen nood we hebben voor vervangers gezorgd.
VTB en KWB houden mekaar in evenwicht en beide ploegen spelen aanvallend. Onze
gelegenheidskeeper Jeroen is bij de pinken maar kan niet verhinderen dat de bezoekers
scoren. Nog voor rust kan KWB op gelijke hoogte komen door een solo van Pieter
Temmerman. Toch mooi dat Pieter in de laatste wedstrijd al zijn inspanningen ziet beloond
worden.
De tweede helft is opnieuw gelijk opgaand. Kansen aan beide kanten maar beide keepers
tonen zich van hun beste kant. De wedstrijd eindigt op een billijke 1-1 stand.

Daarmee zit het seizoen 2017/2018 er op. KWB kan terugblikken op een
zeer geslaagde campagne. Dank aan iedereen die hieraan meewerkte. We
kijken reeds uit naar het nieuwe seizoen dat einde augustus start.
Ondertussen bereiden we ons voor op BBQ die op 5 augustus plaats vindt op
Overschelde. Meer hierover in volgende KRAAK.

K.W.B. Mountainbike
Zondag 20 mei 2018. China.
Met elven aan de kerk. “Waarheen gaat de rit vandaag?”, zo vragen wij. “Naar China”, is het
antwoord. Gewoon vijf weken aan één stuk goed doorterten en ge zijt er. Probleem is wel dat
we tegen vanmiddag terug in de Beize moeten staan, want zowel Danny als Ivan trakteren
voor hun verjaardag, en alles wat gratis is, dat willen wij als West-Vlaming niet missen.
Gelukkig blijkt ‘China’ gewoon de Kalkense uitspraak voor “Sinaai” te zijn, dat toch ook
zomaar eventjes 21 km uit de weg ligt.
Zo gezegd, zo gefietst. We zijn weg met zijn tienen, aangezien de elfde gewoon blijft staan,
want dat blijkt de nieuwe electrische auto-oplaadpaal te zijn. Ik had al willen zien dat die daar
gelijk zonder velo stond. Volgens Ivan wordt Kalken daarmee de eerste deelgemeente van
Hussevelde die over zo een paal beschikt. De Grote Roerganger en Jo Roels nemen het
voortouw en witte Krick als naar gewoonte het achtertouw. En eer we in Sinaai aankomen,
hangt de helft al in de touwen.
Inschrijven voor de georganiseerde toertocht, even wachten op Patje, die naar goeie gewoonte
zijn grote boodschap nog moet doen, en ondertussen zijn Krick en Axel Troch al 4 minuten
vertrokken. Toen waren we nog met 8. Rudy, Jo, Stefan, en ikzelf ook, mag ik toch wel
zeggen, leggen er stevig de pees op. Ik doe dat louter uit vriendschap voor Ivan, zodat we
zeker op tijd terug zouden zijn voor zijn traktatie.
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Als Jo en Stefan eens 30 meter voor liggen, pakken ze links, terwijl er een grooote pijl toont
dat het naar rechts is. Onbegrijpelijk gewoon. Ze zijn te ver weg om nog te roepen. En zelf
ook verkeerd rijden om hen bij te halen, dat ziet Rudy niet zitten en ik ook niet zulle. We
zullen ze pas aan de aankomst terug zien, want ze missen ook nog de bevoorrading en Stefan
komt nog serieus ten val.
Toen waren we nog met 6, maar na 10 minuten tevergeefs wachten op Jo en Stefan, aan de
bevoorrading, komen Luc en Axel weer aansluiten. Zij hadden nog 7 km meer gedaan dan
wij. We razen weer verder over stoffige wegels. Wie ook geen krimp geven, ondanks het
moordende tempo, zijn Nils, de heroptredende snotneus, en Johan, de ouderdomsdeken - met
slechts enkele maanden ouder dan uw verslaggever. Johan heeft eindelijk de knop omgedraaid
en durft sinds kort met de A-kes meerijden.
Het blijkt dat we vermoedelijk de langste en snelste rit ooit gereden hebben, want terug in de
Beize, het is dan al 10 na 12, telt Ivan op zijn meterke: 88 km aan 28 per uur. Eigenlijk had
het nog rapper gekund, want over het hele parkoers kruisen we honderden wandelaars en zij
kruisen honderden mountainbikers. Slechte timing van zowel de organisaties van de
wandelaars als van de fietsers. Je zou denken dat mensen die gaan wandelen daar rustig en
vrolijk van worden, maar we zien niet te veel opgewekte wandelaars. Tja, de hele tijd in het
opwaaiend stof moeten wandelen en moeten oppassen voor de voorbijrazende fietsers, ik kan
me voorstellen dat ze hun rustige, ontspannende, zonnige wandeling anders hadden
voorgesteld. Maar anderzijds, op die hele tocht rijden wij met ons tienen, hoop en al,
ochgottekes slechts zes wandelaars overhoop en slechts een stuk of vijftig moeten op het
laatste moment wegspringen in de berm of in de beek duiken. En de beken staan toch overal
droog. Dus ja, gevaar, gevaar, ge moet het ook niet overdrijven, hé! Een ervaren wandelaar
zou toch al moeten weten dat hij altijd zijn stofmasker en stofbril moet mee hebben en dat hij
fit en alert aan elke wandeling moet beginnen. En steeds het goed humeur behouden, beste
wandelaars!
Ivan is na de rit zodanig van zijn melk, dat hij zichzelf begint te interviewen.
‘En?’, vraagt Ivan aan zichzelf: “Ivan man, zo elke zondagmorgen gaan fietsen, gij doet dat
toch graag, zeker?”
“Maar neen gij! Zijde gij zot?”, antwoordt Ivan.
“Je doet het toch als hobby, Ivan?”
“Belange niet”, antwoordt Ivan,
“Maar dan wel om gezond te blijven?”, zo vraagt Ivan verder luidop aan zichzelf.
“Gezond? Bijna 90 km vlammen gelijk zotten, noem je dat gezond?”.
“Dan toch om bij de vrienden te zijn, Ivan?”
“Vrienden!? Vrienden?? Hoe bedoel je, vrienden?? Welke vrienden? Waar vrienden?”,
raaskalt Ivan.
Ik red Ivan uit zijn ge-ijl. “Ivan, we zitten al 10 minuten op het terras van de Beize, in het
zonnetje”, zeg ik, “en je hebt het weer maar eens overleefd. Volgende week weer van dat. En
vooral, vergeet zeker niet van te trakteren, want het was je verjaardag, weet je nog? Je hebt
geluk trouwens, want we zijn maar met 20, want al de B-kes zitten hier ook al met grote
dorst.”
Tenslotte doet Danny, die met de B-kes reed, een warme oproep om opnieuw allemaal te
helpen met de Modderfokker avondrit op vrijdag 22 juni. Na zijn laatste reis naar Thailand en
na de hoogdringende herstellingen aan zijn jacuzzi, en ook door de zeer hoge vergoedingen
die Danny als penningmeester meer dan terecht – zo vindt hij zelf ook – mag opstrijken, staat
de kas van de Modderfokkers weer eens in het negatief en wordt het hoog tijd dat we weer
allen gezamenlijk de handen uit de mouwen steken! Mario
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K.W.B. kaartclub door Troef Negen
Wie zou aan de top wijken?
Abel gaf iedereen het nakijken
21 kaarters waren present om op de laatste kaarting van het seizoen 2017-18 uit te maken wie zich
tot koning mocht kronen.
Dat het een spannende wedstrijd werd ,blijkt nog uit het feit dat de top vijf verrassingen inhield.
Bonnarens Marcel, De Wilde Paul en Roels Aimé kregen de figuurlijke klop van de hamer.
Een troost voor Marcel , met liefst 8 plaatsen verlies mag hij de tuimeltrofee drie maanden
meenemen naar huis.
Sterke prestaties van Eddy Cocquyt en Marcel Steendam die elk 40 punten behaalden.
Voor Marcel Steendam een winst van 8 plaatsen, goed voor de kangoeroetrofee. Wou hij in laatste
instantie nog een aanval doen op het behalen van de titel van kampioen?
Helaas voor Marcel was Abel was hem te vlug af: 37 punten volstonden om zich de titel van koning
2017-18 toe te eigenen. Proficiat Abel.
Fiers Angèle behaalde slechts 17 punten. De rode lantaarn komt zo nog onverwachts in haar bezit,
mede door afwezigheid van Rogiers Andre en de betere prestaties van Luc Cackebeke en Rottiers
Luc.
Ook een luid applaus voor Nicole De Beule . Zij finisht op de vijfde plaats en mag met zes
opeenvolgende kaartingen met meer dan 30 punten als enige de groene trui omgorden. Hiermee
laat zij alle mannen achter zich in deze regelmatigheidskoers.
Nog een kleine rechtzetting : in het vorige verslag stond De Rijcke Rene, moet zijn De Rijcke Andre
natuurlijk. Ziezo, het kaartseizoen zit erop. Iedereen een verdiende rust toegewenst en tot weerzien
in september.
Eindstand seizoen 2017-2018
1 Bracke Abel
2 Steendam Marcel
3 Van Eeckhout Rene
4 Bracke Andre
5 De Beule Nicole
6 Crapoen Eric
7 Roels Aimé
7 De Wilde Paul
9 Bonnarens Marcel
10 De Rijcke Andre
11 Naudts Chris
12 Durinck Mariette
13 De Bock Alain
14 Cocquyt Eddy

288
281
280
279
278
275
274
274
273
271
262
261
257
256

15 De Cock Marcel
15 Rottiers Luc
17 Cackebeke Luc
18 Fiers Angèle
19 Verhoeven Filip
20 Braeckman Walter
21 De Landtsheer Hugo
22 Van Mossevelde Rene
23 Rogiers Andre
24 Cours Theo
25 Verschraegen Huberta
26 Pieters Peter
27 Vandenberghje Luc

252
252
244
242
217
212
209
207
193
170
150
132
13
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(8)
(8)
(7)
(8)
(8)
(6)
(5)
(5)
(1)

KAARTSOUPER ZATERDAG 26 MEI
Naar goede jaarlijkse gewoonte sloten we het 43ste kaartseizoen af met een etentje. We
deden ons tegoed aan een lekkere koude schotel. Tijdens de maaltijd werden de prijzen
verdeeld. Daarna hielden we nog een wedstrijd kaarten met als winnaar Peter Pieters.
Ondertussen genoten de dames van het heerlijke zomerse weer.(de teerlingbak kende geen
succes).
Nog eens een bedank aan de helpers Annie en Dirk .We hopen iedereen in september terug
te zien. Nog een deugddoende vakantie gewenst en we zien elkaar op 9 sept.
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SNEUKELTOCHT FEMMA/KWB ZONDAG 27 MEI
Niet minder dan 130 deelnemers waren op post.
In volgende KRAAK een terugblik.
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NIET TE MISSEN…………………….

Kermismaandag 17 september
Geleid bezoek aan het Patershol Gent en omgeving.
Een verassende wandeling gekruid met een hapje en een drankje.
Start wandeling om 13.30 u
Patershol, een buurt in Gent met smalle kronkelende straatjes en met
kinderkopjes geplaveide wegen die het originele middeleeuwse stratenplan
volgen. Hier geniet je van de drukke, gezellige en op-en-top Vlaamse
uitstraling die deze historische achterstraatjes hebben. Dit charmante plekje
van de stad is met zijn winkeltjes en knusse restaurants de perfecte plaats
voor een mooie wandeling.
Meer info in volgende KRAAK

KWB Kalken nodigt uit
GO Basisschool De Zonnebloem, Nerenweg

Zondag 17 juni 2018 vanaf 11.30 u

Gekruide beenhesp
met krielaardappelen en groenten
Gratis aperitief
Schieting vanaf 15 u
Deelname prijs
Volwassenen : 18 €
Kinderen 6 -12 jaar : 8 €
Kinderen onder 6 jaar: gratis
Inschrijven tot 14 juni bij:
Abel Bracke 09 367 91 05
Roels Hubert tel 09 367 51 35

KWB Voetbal Barbecue
Zondag 5 augustus 2018
Traditiegetrouw nodigen wij weer iedereen uit om mee te komen genieten van onze jaarlijkse
Barbecue.
Net zoals de voorbije jaren zal ook deze editie weer doorgaan in het Parochiaal Centrum
Overschelde (Liefkens hoek 21 te Wetteren).
Iedereen is welkom vanaf 11u30 om van het gratis aperitiefje te genieten.
Wij zorgen naar goede gewoonte voor vlees (of een vegetarisch alternatiefje) van topkwaliteit en een
ruim aanbod aan verse groentjes. We voorzien voor iedereen een kippenbrochette, een
barbecueworst en een mooi stukje beenhesp. Kindjes kunnen genieten van een barbecueworst en een
kippenbrochette.
We starten met een gratis aperitiefje en daarna kan u terecht bij onze bar of onze obers om te genieten
van ons uitgebreid drankenaanbod!
Inschrijven kan tot en met 29 juli door middel van onderstaande strook, telefonisch of per email.
Contactpersonen
● Thomas De Clercq ( 0491/52.02.48 of thomasdeclercq@hotmail.be )
● André De Rycke ( 09/367.65.55 )

INSCHRIJVINGSSTROOK
Naam : ………………………………………………………………………………..
* Volwassenen (kippenbrochette, barbecueworst & beenhesp)

…… x 16 Euro = ……

* kinderen tot 12 jaar (kippenbrochette & barbecueworst)

…… x 8 Euro = ……

* Vegetarisch

…… x 16 Euro =……

Totaal: ………….………………

