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Woensdag hielden familie en
vrienden nog een afscheids-
feestje voor de ALS-patiënt uit 
Oudsbergen. “Danny is een 
communicatiemens, maar hij 
heeft die avond zijn spraak-
computer aan de kant gezet om
zijn krachten te sparen”, ver-
telt zijn echtgenote Nicole 
Meeusen. “Die computer had 
hij ook niet nodig. Met zijn fon-
kelende ogen heeft hij iedereen
bedankt. Van het meest af-
schuwelijke moment in een 
mensenleven heeft hij iets heel 
moois gemaakt. Hij heeft vlak 
voor de euthanasie ook nog een
WhatsAppbericht gestuurd 
met een mooi gedicht naar al 
zijn dierbaren.”

Stephen Hawking

“Lang voor zijn ziekte keken
we samen naar een reportage 
over Stephen Hawking. We 
hebben daar toen lang over na-
gepraat. Voor ons was het dui-
delijk: als dat ons zou overko-
men, mochten ze ons meteen 
een spuitje geven”, gaat Dan-
ny’s vrouw verder. “Als ik nu 
zie hoe ver hij voor mij gegaan 
is … Hij heeft steeds meer gren-
zen verlegd en ik heb mijn 
emotionele pijn voor hem afge-
sloten. Dat hebben we gedaan 
om elkaar te sparen, en dat was
een uitstekende overlevings-
strategie. We zijn door een hel 
gegaan. Maar ook als je door de 
hel gaat, kan je er een mooie 
tocht van maken.” 

In oktober vorig jaar kreeg
Danny een maagsonde omdat 
hij niet meer kon eten. “Daarna
moest hij communiceren met 
zijn ogen via een spraakcom-
puter. Toch ging hij door: hij 
leefde gewoon te graag. Als het 
verstikkingsgevaar achterwe-
ge was gebleven, had hij zelfs 
met aspireren kunnen leven. 
Hij heeft tijdens zijn ziekte nog
zoveel extra mentale kracht 
ontwikkeld dat hij anderen 
moed kon geven.”

Kookboek

Vlak voor zijn dood was Dan-
ny nog druk in de weer. “Om 7 
uur ’s morgens maakte hij mij 
al duidelijk: ‘Haal me uit bed, 
want ik heb het veel te druk.’ 
Hij heeft zijn eigen uitvaart tot 
in de puntjes geregeld. Het 

moet een muziekuitvaart wor-
den. Hij heeft zelf de playlist 
samengesteld. Ook heeft hij 
zijn kookboek nog afgemaakt: 
Koken zonder (eigen) handen. 
Gistermiddag heeft hij nog snel
zijn recept voor chocomousse 
toegevoegd.” (lacht) 

“Als ik iets kan meegeven
voor mensen die met ALS ge-
confronteerd worden, zou ik 
in naam van Danny willen zeg-
gen: kijk naar wat je wel nog 
kan, en niet naar wat je niet 
meer kan. Dat was zijn mantra. 
Het is niet omdat je ziek bent, 
dat je niet meer kan genieten 
van het leven. Dat heeft hij tot 
de laatste ademteug toegepast. 
We focussen te dikwijls op het 
negatieve terwijl je net bergen 
kan verzetten als je jezelf op-
trekt aan de schone mensen 
rondom je”, zegt Nicole.

“Er staat hier nog een prachti-
ge basgitaar van Danny. Dat in-
strument klinkt zo mooi omdat
hij er zijn ziel heeft ingelegd. Ik
zou het een mooi eerbetoon 
vinden als die basgitaar bij Hu-
mo’s Rockrally of de Poppoll 
zou worden uitgeloot en dat de 
opbrengst naar ALS gaat. Hij 
wilde zo graag dat een bezielde 
muzikant erop zou spelen. Die 
droom willen we echt nog 
waarmaken”, sluit Nicole af.

ALS-patiënt Danny verscheen in ‘Taboe’ en is nu overleden

“Genoten van het leven 
tot de laatste ademteug”
Danny Czekaj (54), de ALS-
patiënt die zoveel lot-
genoten inspireerde in het 
programma Taboe van Phi-
lippe Geubels, is donder-
dag overleden. “Hij heeft 
tot de laatste ademteug ge-
leefd”, zegt zijn echtgenote 
Nicole Meeusen.
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W Danny’s mantra was: “Focus op wat je nog kan, en niet op wat je niet meer kan.”
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“Hij heeft tijdens zijn 
ziekte nog zoveel extra 
mentale kracht 
ontwikkeld dat hij 
anderen moed gaf”

Quartier Bleu. “Het is trouwens 
vrij uniek voor een binnenstad 
om een winkel te hebben met 
een dergelijke oppervlakte.”

Quartier Bleu opent officieel op
26 maart.  (dj)

SportsDirect is een concept-
store waar allerhande sportarti-
kelen en high-end streetwear 
verkocht zullen worden. Geves-
tigde merken, waaronder Nike, 
Adidas en Puma, zullen met hun 
laatste nieuwe collecties ruim 
vertegenwoordigd zijn in het 
nieuwe concept. Daarnaast be-
vat de winkel ook USC, een fas-
hion concept met een mix tus-
sen high-end fashion en street-

SportsDirect en USC samen naar Quartier Bleu
SportsDirect opent een vol-
ledig vernieuwd concept 
van maar liefst 2.000 vier-
kante meter in Quartier 
Bleu, waar ook USC een on-
derkomen in vindt. De win-
kel vestigt zich in hetzelfde 
grote gebouw als A.S. Ad-
venture, op het einde van de 
winkelboulevard.

wear met merken als Converse, 
Champion, Levi’s, Hilfiger De-
nim, Lacoste en Calvin Klein.

Uniek

“De grens tussen sportkleding
en mode vervaagt, en daarop 
zullen we inspelen”, klinkt het 
bij SportsDirect. “De consument
vraagt vandaag niet alleen om 
kwalitatieve producten, maar 
heeft ook nood aan een comple-
te winkelervaring. Om die reden 
willen we SportsDirect als merk 
naar een hoger niveau tillen, 
met een volledig nieuw winkel-
concept. De nieuwe winkel in 
Quartier Bleu maakt deel uit van
deze strategie.”

“De komst van zo’n grote win-
kel naar Hasselt zorgt voor een 
heel uitgebreid aanbod in de 
stad”, zegt Philippe Onclin van 
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W “SportsDirect en USC slaan de 
handen in elkaar in een nieuw pand.

S
PO

R
TS

D
IR

EC
T

W Voor de verjaardag poseerden leerlingen in schooluniformen uit de begindagen. 
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De geschiedenis van de school,
die vandaag in de ruime regio be-
kend is als Mater Dei, begon op 
22 oktober 1920. “Dat was de 
eerste schooldag van de naai-
school die de zusters Ursulinen 
hier in hun klooster hadden op-
gericht”, vertelt campusdirec-
teur Mieke Molemans. “We kun-
nen ons dat nog moeilijk voor-
stellen, maar in die tijd hadden 
meisjes in deze streek nauwe-
lijks onderwijskansen. De im-
pact op het vlak van emancipatie
in die eerste decennia was dus 
enorm. Nadien zijn er nog heel 
wat scharniermomenten ge-
weest. In 1954 kwam er bijvoor-
beeld een moderne humaniora-
school bij. En in 1983 kwamen 
de eerste jongens hier les volgen. 
Vandaag zijn we een moderne 
school waarin diversiteit cen-
traal staat.” 

Tentoonstelling

Een werkgroep bereidt volop
het eeuwfeest voor. Het zal 
plaatsvinden op zaterdag 7 
maart. “We willen zo veel moge-
lijk oud-leerlingen uitnodigen. 
Ze kunnen zich inschrijven via 
de website van de school. Al 
meer dan 600 personen hebben 
dat gedaan. Om een overrompe-
ling te voorkomen, splitsen we 
de groepen wel op volgens afstu-
deerjaren. Zo krijgen ze de kans 
om hun oude klaslokaal te be-
zoeken en samen herinneringen 
op te halen.”

Ook wordt een tentoonstelling

Mater Dei wordt 100 jaar
Wat honderd jaar geleden be-
gon als een naaischool van de 
Zusters Ursulinen is vandaag 
in Pelt uitgegroeid tot een 
moderne schoolcampus met 
meer dan 900 leerlingen. WI-
CO Mater Dei wil dit eeuw-
feest op 7 maart vieren sa-
men met zo veel mogelijk 
oud-leerlingen. 

uitgewerkt onder de naam ‘In de 
voetsporen van Angela’. Dat is 
een verwijzing naar Angela Me-
rici, de stichteres van de Ursuli-
nen. “We hebben elk decennium 
uit de geschiedenis van deze 
school gevat in treffende foto’s”, 
vertelt Carine Van Gerven, die 
samen met Philomène Reynders 
de beelden maakte. “We hebben 
de lokalen telkens volgens de 
tijdgeest ingericht en daarin 
leerlingen laten poseren in de 
bijhorende schooluniformen. 
Sommige kledingstukken heb-
ben we wel opnieuw moeten la-
ten maken, omdat we geen origi-
nele exemplaren meer vonden.” 

Meetdriehoek

Via een begeleidende app en
een boekje zullen ook heel wat 
anekdotes de revue passeren. 
“We hebben hiervoor veel oud-
leerlingen geïnterviewd”, zegt 
Leon Vos van de campusraad. 
“De typische geur in het kloos-
ter, die doet denken aan groente-
soep, is gek genoeg iets wat bij 
alle generaties terugkomt. Ook is
er door de jaren heen heel wat 
kattenkwaad uitgehaald met de 
kruisbeelden die in de klasloka-
len hingen.” 

Zo plaatsten leerlingen strate-
gisch de grote meetdriehoek bo-
venop het schoolbord. Zodra dat 
omhoog werd geschoven, tilde 
de laatste lesgevende zuster ook 
nietsvermoedend het kruisbeeld 
van zijn nagel en kreeg ze Jezus 
in een duikvlucht net niet op 
haar hoofd. 

Nieuw begin

Maar het feest is tegelijk ook
een afscheid, want volgend 
schooljaar worden de Peltse WI-
CO-campussen ingevuld als eer-
stegraadsschool en drie domein-
scholen. In mei zal ook WICO 
Campus TIO op gelijkaardige 
wijze de honderdste verjaardag 
vieren. Dat beide campussen 
geen gemeenschappelijk feest 
geven, heeft een reden. “We ne-
men afscheid van de Peltse cam-
pussen in hun huidige vorm. 
Vanaf volgend schooljaar krijgen 
ze een nieuwe invulling als 
eerstegraadsschool en drie do-
meinscholen. Daarom wilden we
iedereen nog eens de kans geven 
om afscheid te nemen en zo ook 
een stuk geschiedenis af te slui-
ten”, besluit Molemans. 

De tentoonstelling in Mater Dei
opent op vrijdag 6 maart om 20 
uur en is ook op zondag 8 maart 
van 13 tot 17 uur toegankelijk 
voor iedereen.  (gvb)

PELT 

LEON VOS
CAMPUSRAAD

“Door de jaren heen is er 
heel wat kattenkwaad 
uitgehaald met de 
kruisbeelden in de 
klaslokalen. Dan kreeg 
de lesgevende zuster 
Jezus net niet op haar 
hoofd”


