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PEER

Fietser aangereden,
bestuurder vlucht
De 15jarige Dylan uit Peer is 
woensdag om 18 uur aangere
den op het kruispunt van de 
Hoogstraat en de Ooievaars
bekstraat. De bestuurder 
pleegde vluchtmisdrijf. Het 
zou gaan om een voertuig met 
Poolse nummerplaat. De jonge 
fietser raakte gewond aan de 
pols en is voor verzorging naar 
het ziekenhuis gebracht. (maw)

MAASEIK

Fietser gewond
Een fietser is woensdag om
17 uur gewond geraakt bij een 
aanrijding met een auto op het 
Scholtisplein.  (maw)
 
DILSEN-STOKKEM

Vrouw opgelicht
Een vrouw uit Dilsen is opge
licht door een nepmaatschap
pij die vluchten naar Barcelona
aanbood. De vrouw boekte een 
vlucht en betaalde online met 
Master Card. Op haar afreke
ning stelde ze vast dat er iede
re dag meermaals 0,99 cent 
werd afgehaald. Het totaalbe
drag was intussen 500 euro. De 
kaart werd geblokkeerd. De 
vrouw heeft aangifte gedaan 
bij de politie.  (maw)

HEUSDEN-ZOLDER

Foutparkeerders
getakeld tijdens markt
De politie heeft tijdens de mul
ticulturele markt in Heusden
Zolder twee foutparkeerders 
laten takelen. De wagens hin
derden het opstellen van de 
marktkramen. Daarnaast wa
ren er nog boetes voor drie be
stuurders die het parkeerver
bod negeerden in Kolderhof.
Zeven marktbezoekers werden 
het slachtoffer van gauwdie
ven.  (maw)

In 2014 wordt de wereld van
Danny en zijn echtgenote Ni
cole Chzekaj op kop gezet: hij
heeft ALS, is de diagnose.

“In 2012 werd ik onver
wacht geconfronteerd pro
blemen in de nek en schou
der. Pas na veel onderzoek
viel in 2014 de diagnose:
ALS”, zegt Danny Chzekaj
(52).

Ook de psychologische im
pact voor hem en zijn echtge
note Nicole is enorm. 

Vóor zijn ziekte speelde
Danny muziek in een bandje
en in bijberoep was hij kok.
Bij Arte nv in Zonhoven, een
zaak voor exclusieve binnen
huisinrichting en muurbekle
ding, was Danny tien jaar ma
gazijnier. “De werkrelatie
met de directie en mijn colle
ga ’s was erg goed”, zegt Dan
ny. Bij Arte wordt hij gepre
zen voor zijn inzet. Hij is er r
nog erg graag gezien. 

Arte bood Danny de kans
aan de slag te blijven. “Aan
vankelijk geleidelijk. Tot in

mei 2015. Toen was werken
fysiek niet meer haalbaar.
Collega ’s probeerden me in
die periode als magazijnier
van het echte zware werk te
ontlasten”, gaat Danny ver
der. 

Maar hij moest zijn job op
geven. Ondanks zijn ernstige

ziekte hield hij contact
met de directie en de
collega ’s.  

Daar bleef het niet bij.
Arte  beloofde Danny
dat hij altijd op het be
drijf een beroep mocht
doen.

Die belofte werd nu
concreet ingevuld. “Met

de verhuizing naar een aan
gepaste woning. We mochten
zelfs het behang voor onze
nieuwe woning gratis uitkie
zen. De kosten het behang
werk neemt het bedrijf ook
voor zijn rekening”, vertelt
een geëmotioneerde Danny.

Een buurvrouw kwam een

handje bijsteken bij het schil
deren. “Arte stuurde twee
van zijn beste behangers om
het werk tot in de puntjes uit
te voeren. Zes dagen hebben
ze hier gratis gewerkt. Het is
schitterend. Onze waarde
ring is onbeschrijfelijk
groot.”

Voor de verhuizing  naar
hun  aangepaste woning bood
Arte ook nog eens logistieke
steun. “Arte had geen enkele
verplichting meer ten op
zichte van mij. En toch doet
het deze  ongelofelijke geste.
We zijn hen daar eeuwig er
kentelijk voor”, besluiten
Danny en Nicole.

Verhuizing naar en inrichting van aangepaste woning voor ALS-patiënt

Werkgever Arte richt woning
van zieke ex-werknemer gratis in
Werkgevers die contact 
houden met werknemers 
die geconfronteerd wor
den met een ernstige ziek
te en niet meer in het be
drijf aan de slag zijn. Ze 
bestaan nog. Dankzij de 
directie en collega ’s van 
Arte Zonhoven werd de 
nieuwe aangepaste wo
ning van ALSpatiënt 
Danny volledig en gratis 
ingericht.

OPGLABBEEK/ZONHOVEN 

W Arte stuurde twee van zijn beste behangers naar de nieuwe woning van Danny.
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DANNY EN NICOLE CHZEKAJ 

“Een schitterende geste. 
Als een werkgever iets 
goed doet, mag het ook 
gezegd worden”

de stad past in het plan en als
ze ons garanderen dat ze ook
in het TTcenter actief blijven,
kunnen we die plannen wel
smaken”, zegt schepen van Lo
kale Economie Tom Vandeput
(CD&V). “Voor groter elektro
kunnen klanten veel beter te
recht op de Ikeasite dan in de
Capucienenstraat. De komen
de weken nemen we een be
slissing over de socioecono
mische vergunning en daarbij
nemen we het advies van het
Comité zeker mee in de over
wegingen.” 

Extra jobs

Media Markt is enthousiast
over een tweede vestiging. “Als
we de vergunning krijgen, gaan
we voor twee winkels in Has
selt”, zegt Sven Degezelle van
Media Markt.

Media Markt wil op de Ikea
site, waar voldoende parking
is, vooral de grotere stukken
aan de man brengen.

“Met twee winkels vergroten
we onze oppervlakte. Daar
door zal er ook extra tewerk
stelling ontstaan, we schatten
voor een twintigtal mensen.” 
(dj)

“Wij hopen dan ook dat het
stadsbestuur dit advies van het
Comité volgt. De invulling van
de retailbox bij Ikea moet de
binnenstad versterken en niet
verzwakken. Dat is altijd het
uitgangspunt geweest. Wij vra
gen alvast een overleg met het
stadsbestuur.”

“We luisteren naar iedereen.
Maar als Media Markt volgens

ningen wellicht anders zijn ge
weest. Dit is een woordbreuk
tegenover de ondernemers in
het centrum.”

Media Markt in het TTcen
trum zou behouden blijven,
maar mogelijk in een afge
slankt versie. Volgens Bute
neers legt dat een hypotheek
op de toekomst van de vesti
ging in de binnenstad.

Tegen december willen we de
winkels op het retail park ope
nen”, zegt Annelies Nauwe
laerts van Ikea. “We bouwen
vier panden, goed voor 5.000
vierkante meter. De winkels
huren de ruimte van ons. Het
is de bedoeling complementair
te zijn. Maison du Monde heeft
een meer landelijk, etnisch as
sortiment van linnen, decora
tie, kussens en meubelen. X2O
is een grote badkamerhandel.
Het gaat om winkels die door
hun assortiment niet terecht
kunnen in het centrum. We
voeren ook gesprekken met
Media Markt en met de stad.
Er is nog niets getekend, maar
we hopen wel dat het Media
Markt wordt.” 

Het Nationaal Sociaal Econo

Er komt waarschijnlijk een 
tweede vestiging van Media
Markt in Hasselt. Op de 
terreinen van Ikea start de 
Zweedse meubelgigant bin
nenkort met de bouw van 
een ‘retail park’ met vier 
nieuwe winkels. 

misch Comité voor de Distri
butie formuleert een negatief
advies aan de stad.

Woordbreuk

“Uiteraard zijn we tevreden
dat er eindelijk duidelijkheid
komt rond de invulling van de
retailbox bij Ikea’, zegt Patrick
Buteneers, die als adjunctdi
recteur Unizo Limburg zetelt
in het Comité. “De handelaars
in de binnenstad hebben de
komst van Ikea gesteund.
Maar  toen duidelijk was  dat
dit ten koste zou gaan van een
belangrijke publiekstrekker in
de binnenstad, zouden de me

W Tegen december wil Ikea het ‘retail park’ langs de meubelzaak openen.
   Met Kwantum, Maison du Monde, X2O en mogelijk Media Markt. 
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Tweede Media Markt naast Ikea
ANNELIES NAUWELAERTS
WOORDVOERSTER IKEA

“Wij gaan de ruimtes 
verhuren aan winkels
die door hun assortiment 
niet terechtkunnen
in het stadscentrum”


