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CONTACT

Mats Coussement (4,06 kg), het

broertje van Lars, kwam op

vrijdag 4 maart ter wereld in het

Sint-Andriesziekenhuis van Tielt.

Trotse ouders zijn Dries Cousse-

ment en Elke Bryse uit de Lover-

straat. (Foto Nele)

GEBOORTEN

SINT-BAAFS-VIJVE

Mats

Elk jaar weer worden de leerlin-
gen van het vijfde en zesde jaar
basisschool uitgedaagd om een
fictief verhaal neer te pennen
rond een vooraf vastgelegd thema.
Dit jaar stond diversiteit centraal
en moesten de deelnemers uit
Wielsbeke en Sint-Baafs-Vijve

werken rond het thema Verschil-
lend en toch gelijk. Deze wedstrijd
werd gejureerd door Davidsfonds-
bestuursleden Ria Devos en Rein-
hilde Verschooren. “Tijdens het

jureren focusten we ons vooral op
het feit of alles vlot geschreven
werd, met zo min mogelijk taal-
fouten en of het een goed verhaal
was. Uit elke klas kozen we de

beste schrijver en uiteindelijk
werd nog een hoofdwinnaar ver-
kozen uit de drie besten”, licht
Reinhilde Verschooren het con-
cept toe. 

WINNAAR

Deze wedstrijd, die al 72 jaar van-
uit Davidsfonds West-Vlaanderen
wordt georganiseerd, werd op po-
ten gezet door de plaatselijke afde-
ling in samenwerking met onder-
wijzers Bart Oosterlynck, Frida
Marijsse en Joost Vandekerckho-
ve. 
Ewoud Driessens, die in het zesde
leerjaar van basisschool De Vlie-
geraar Sint-Baafs-Vijve zit, kwam
alvast als hoofdwinnaar uit de
bus. Stef Archie en Soukaina Ba-
kraich, respectievelijk uit het vijf-
de jaar in De Vliegeraar en zesde
jaar in Springeling, kregen de
tweede prijs. Elke deelnemende
klas kreeg eveneens een boeken-
pakket. (EDW)

Ewoud Driessens is de

beste ‘Junior Journalist’
WIELSBEKE q Zoals elk
jaar schrijft het Davids-
fonds de opstelwedstrijd
‘Junior Journalist’ uit
voor het vijfde en zesde
leerjaar. Dit jaar vond de
prijsuitreiking plaats in
oc Hernieuwenburg en
werden de laureaten
Ewoud Driessens, Stef
Archie en Soukaina Ba-
kraich in de bloemetjes
gezet.

De winnaars van ‘Junior Journalist’ werden door het Davidsfonds gehul-

digd. We zien vooraan Stef Archie en Ewoud Driessens. Achteraan v.l.n.r.

Rachida Abid (schepen), Ria Devos, Reinhilde Verschooren, Monique

Claerhout en Frida Marijsse (leerkracht De Vliegeraar). Soukania Bakraich

ontbreekt op de foto. (Foto Carlos)

Het idee om toneeltickets.be op te
richten ontstond een aantal jaar
geleden toen Roos Vroman uit
Sint-Baafs-Vijve na meer dan vijf-
tien jaar wou stoppen met de
kaartenverkoop van toneelvereni-
ging De Kallegasten. “Aangezien
niemand die tijdrovende taak echt
wou overnemen, werd ik als IT’er
van de groep al snel aangewezen
om te zoeken naar een online op-
lossing. Aangezien weinig waardi-
ge alternatieven beslisten we om
er zelf één te ontwikkelen”, aldus
Mirko Van Colen. De veertiger
maakt tenslotte websites in bijbe-
roep en heeft al meer dan 25 jaar
programmeerervaring.
De ontwikkeling bleek echter
sneller gezegd dan gedaan. “Alles
moest super beveiligd gebeuren
en vooral heel gebruiksvriendelijk
werken. Daarnaast moest ik ook
een online-betalingsplatform inte-

greren en kwamen heel wat admi-
nistratieve uitdagingen boven wa-
ter.” Uiteindelijk werkte Mirko
zo’n 450 uren aan het platform en
heeft hij voornamelijk als doel om
kleine toneelverenigingen te hel-
pen met hun online verkoop. 
Alles liep ook goed tot het toneel
van Wulvergem twee weken gele-
den gebruik maakte van het onli-
ne platform. “Per seizoen ver-
koopt Wulvergem 3.800 kaarten,
die normaal in 2 uur volledig zijn
uitverkocht. Om kamperende
mensen voor het clublokaal te ver-
mijden, schakelden ze dit jaar
mijn hulp in. Ervan overtuigd
zijnde dat mijn server dit alles zou
aankunnen, ging ik aan de slag.
Al snel bleek dat hoogmoed voor
de val kwam”, licht de ontwikke-
laar toe. Tien minuten na de start
crashte het systeem, aangezien

1.000 Wulvergemse toneelliefheb-
bers tegelijkertijd de site bezoch-
ten. “Tomorrowland in het klein
dus”, lacht Mirko. “Uiteindelijk is
alles goed gekomen. Maar dit was
toch het grootste stressmoment
uit mijn leven.”

ACTEERERVARING

Intussen zitten musical- en to-
neelverenigingen uit voorname-
lijk Antwerpen en Limburg op het
platform. Maar ook het Rode
Kruis van Wielsbeke verkoopt dit
jaar de kaarten voor Het Prethuis
van Jeroen Maes. “Beetje per beet-
je krijgt het platform bekendheid.
Voorlopig denk ik er wel aan om
het aantal vaste klanten/vereni-
gingen te beperken, het moet nog
beheersbaar blijven als hobby.”
Zelf maakt Mirko Van Colen al
sinds zijn negende deel uit van De

Kallegasten. “Acteren zit bij ons
in het bloed. Als kind ging ik stee-
vast mee naar elke repetitie en el-
ke vertoning.” Toen de groep tij-
dens een voorstelling een vorme-
ling nodig had, was de keuze snel
gemaakt en beleefde Mirko zijn
eerste podiumervaring. (EDW)

Succesvolle site om tickets te
boeken is van Ooigemse makelij
OOIGEM q Twee jaar
geleden riep Mirko Van
Colen (40) uit de Fabiola-
laan het online ticketsys-
teem Toneeltickets.be in
het leven als noodzaak
voor toneelvereniging De
Kallegasten. Een tiental
klanten en meer dan
10.000 kaarten later kan
het ticketbestel en -be-
taalplatform een succes
worden genoemd. 

Mirko Van Colen maakte van toneeltickets.be een onverwacht succes.

(Foto EDW)
PRIVÉ

Mirko Van Colen woont samen

met zijn vrouw Sylvie (40) en

kinderen Alexander (10) en

Marie-Reneel (10) in de Fabiola-

laan in Ooigem. 

OPLEIDING EN LOOPBAAN

Al sinds zijn 11de is Mirko gebe-

ten door het programmeren. Hij

volgde uiteindelijke informatica

in het VTI van Waregem en

studeerde af als industrieel

ingenieur computertechnieken.

Hij startte in bijberoep 123web-

sites.be. 

VRIJE TIJD

Sinds jaar en dag maakt Mirko

Van Colen deel uit van toneel-

vereniging De Kallegasten.

Naast toneel houdt de veerti-

ger enorm van lopen, zwem-

men en cinéma.

BIO

Mirko Van Colen

WIELSBEKE G Op 26 maart

organiseren de aspi’s van

Chiro Aktivo hun jaarlijkse

spaghetti-avond in de sport-

hal van Wielsbeke. De voor-

bereidingen zijn al volop aan

de gang. “Dit jaar zijn we met

negen aspi’s en twee aspilei-

ders. Er zijn enkele nieuwe-

lingen, die dankzij de organi-

satie van de spaghetti-avond

wat leren organiseren”, ver-

telt hoofdleider Jonas Hae-

rinck (20). De voorverkoop

loopt naar eigen zeggen heel

goed. “We verwachten op-

nieuw bijna 400 eters. We

serveren ook vegetarische

saus en broodjes voor wie

niet graag spaghetti eet”, legt

Jonas uit. Voor 8 euro kan

iedereen à volonté spaghetti

eten vanaf 18.30 uur. Info en

tickets : info@chiroaktivo.be

of op Facebook. (NVR)

21ste
spaghetti-
avond van
Chiro Aktivo


