
“Onze wereld stortte in, maar ik blijf positief denken”
DEERLIJK - Voor veel Deerlijkenaren 
staat het weekend van 17-18 septem-
ber met stip aangeduid in de agenda. 
In de school en het heem van Sint-
Lodewijk wordt ‘Benefi et voor Koen’ 
georganiseerd. Sinds enkele maanden 
weet Koen Bulckaen (46) uit de Vredel-
aan in Sellewie dat hij de spierziekte 
ALS heeft.

Een omvangrijk comité, onder leiding 
van de twee families en de JOLS van 
de Chiro (Jong Oud-Leiding Sellewie) 
spaart tijd noch inzet om alles voor 
te bereiden. Niels Destadsbader, Pe-
ter Bul-ckaen, Martin Dejonghe, Pieter 
Deknudt en diverse muziekgroepjes te-
kenen present.

Koen wil, ondanks zijn verminderende 
kracht en mobiliteit, zoveel mogelijk 
naar buiten komen. “Ik wil niet in mijn 
woning zitten jammeren. De ziekte 
moet ik leren aanvaarden.”

De geboren en getogen Sint-Lodewij-
kenaar is de jongste uit een gezin van 
negen kinderen. “Ik heb het geluk dat 
we beiden uit grote gezinnen komen en 
een ruime vriendenkring hebben. Mijn 
vader Marcel zei altijd dat we goed 
met elkaar moesten overeenkomen.”

Peter boudewijn
Koen is de enige Deerlijkenaar die wij-
len koning Boudewijn als peter heeft. 
Hij is de jongste van zeven opeenvol-
gende broers en de traditie wilde dat 
de koning dan peter wordt. “Er was een 
groot feest in Sellewie en de toenma-
lige burgemeester Albert Windels ver-
vulde in naam van de koning de plicht-
plegingen. Ik werd zelfs tweemaal 
gedoopt. De eerste keer in de mater-
niteit en de tweede keer (pro forma) 
in de kerk voor het feest met stoet. 

Eigenlijk moest ik Boudewijn heten, 
maar die naam vonden mijn ouders te 
lang. Vandaar werd de naam van de ko-
ning mijn tweede voornaam en die van 
de burgemeester mijn derde. Het ge-
schenk van toen staat hier op de kast 
en in een mooie doos zitten een foto-
album en alle kaartjes die ik van mijn 
peter kreeg. Ik was erbij voor het feest 
op zijn zestigste verjaardag en toen 
heb ik hem de hand gedrukt. We zijn 
ook naar de begrafenis van mijn peter 
geweest.”

Inzet voor sellewie
In de grote familie Bulckaen stond de 
Chiro op een speciale plaats. Iedereen 
werd er lid van en er is zelfs een foto 
waarop de broers allen op hetzelfde 
kamp waren. Koen was vijf jaar leider. 
Het echtpaar leerde elkaar beter ken-
nen tijdens een Chirokamp. Na hun hu-
welijk woonden ze drie jaar in Vichte, 
maar Sellewie werd daarna hun vaste 
stek.

Ondertussen was Koen bediende en hij 
kon aan de slag in Vichte en de laatste 
zestien jaar bij Axioma in Waregem. 
Zijn sociale inzet en betrokkenheid bij 
Sellewie zijn groot. Bij de oud-leiding 
van de Chiro bouwde hij een intense 
vriendengroep uit. Voetbal was de 
sport die hij het langst beoefende. Hij 
was vele jaren voorzitter van de Pla-
dijsshotters, actief in theater Sellewie 
en voorzitter van het oudercomité van 
de school.

Bijna een jaar geleden scheurde hij 
tijdens een volleybalmatch een ge-
wrichtsband. Na het herstel bleven 
pijn en vermoeidheid knagen. Er volg-
de een raadpleging bij een neuroloog, 
maar de diagnose was ‘vermoeidheid’. 
Begin dit jaar volgde een wekenlange 
rust tot op 3 maart de neuroloog de di-
agnose ALS stelde. Een raadpleging bij 
een prof in Gent bevestigde dit. Koen: 
“Onze wereld stortte in. Meteen stop-
pen met werken en een vooruitzicht 
zoals dit wil ik niemand wensen. Des-
ondanks bleef ik positief denken. Sinds-
dien kan ik bepaalde bewegingen niet 
meer uitvoeren en verlies ik kracht. Ik 
wil mij echter niet verstoppen. Ik voel 
me soms als een kind met het verschil 
dat een kind steeds meer en meer kan 
en ik steeds minder. Ik word meer en 
meer afhankelijk van vrouw, kinderen 
en veel anderen. Maar ik blijf niet stil-
staan.”

Fietsen lukt intussen niet meer. “Kleine 
afstanden stappen lukt wel nog, maar 
nu is de scooter mijn vervoermiddel. 
Via de Pladijsstraat kan ik alleen naar 
de kinesist rijden. Er is veel verzorging 
en elke week logopedie. Ik word weer 
een hulpbehoevend kind.”

De ALS Liga zorgt voor informatie en 
stelt hulpmiddelen ter beschikking. 
“Ik moet aanvaarden dat anderen mij 
moeten helpen. Gelukkig heb ik een 
grote vriendengroep die mij steunt. 
Deze zomer kon ik nog naar Praag en de 
vrienden duwden me overal naartoe. 
Ik krijg veel bezoek, zat onlangs in een 
helikopter, volgde de voetbalmatchen 
van de Rode Duivels bij vrienden en er 
is elke week een kaartavond.”

minivoetbaltornooi
Zaterdag 17 en zondag 18 september 
is er het benefi et voor Koen, zijn gezin 
en de ALS Liga. De school en het heem 
in Sellewie vormen de plaats voor deze 
tweedaagse. Veel initiatieven houden 
verband met de hobby’s en inzet van 
Koen. Een grote ploeg vrijwilligers is er 
klaar voor.

Zaterdag is er vanaf 14 uur kinderdorp 
met een goochelaar en spelen aller-
hande. In de namiddag volgt een mini-
voetbaltornooi met zes ploegen. Zater-
dagavond zijn er optredens van onder 
meer Pieter Deknudt, Highway Jack, 
Café des Sports en Et Encore. Dj’s Mar-
tin en daarna Pris sluiten de eerste be-
nefi etdag af.

Zondag opent het ensemble Vedi met 
een aperitiefconcert. Er is een eet-
festijn, veiling door Peter Bulckaen, 
humor door Martin Dejonghe en een 
‘meet & greet’ met Niels Destadsba-
der.

Info: inschrijven voor het eetfestijn via 
benefi etvoorkoen@gmail.com

Door Marc Vergote


