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Spaanse kunstenares verzamelt kussers in kc nOna voor filmopnames

Honderd zoenen
voor videoproject

Muizen

Diana Hellemans (66) besliste in een
opwelling om
deel te nemen
aan het videoproject. “Mijn man was er niet
onmiddellijk mee opgezet”,
lacht ze. “Hij was een beetje
gechoqueerd. Mijn zus vroeg
zich af waarom ik wilde meewerken. Wel, een mens heeft
soms een stevige zoen nodig”,
knipoogt ze.

Eén vrouw, honderd kussers.
Oftewel het opzet van 3
ways to master a kiss or a
twenty five minutes kiss at
your neck, een videowerk van
kunstenares Aitana Cordero.
0 Voor het videoproject zakte zon-

Damiaanactie is opnieuw succes. Ongeveer 45 vrijwilligers hebben zondagvoormiddag deelgenomen
aan de 42ste omhaling van de Damiaanactie in Muizen (Mechelen). “Nog niet alles is geteld, maar het is al
zeker dat het bedrag hoger ligt dan de 3.791,69 euro die we in 2009 ophaalden”, zegt coördinator Frans
Schroons. “Verrassend, zeker omdat de hulpacties rond de aardbevingen in Haïti nog volop aan de gang zijn.
Het mindere weer heeft zelfs de vrijwilligers niet afgeschrikt om de handen uit de mouwen te steken.” JoMa
FOTO GIL PLAQUET

Circusatelier Circolito zet feestweekend in met lichtstoet. Het
Mechelse circusatelier Circolito bestaat tien jaar en dat werd dit weekend
gevierd met allerlei activiteiten en voorstellingen in ‘t Arsenaal. Het feestweekend werd vrijdagavond al op gang geschoten met een visueel verleidelijke lichtstoet die door de Mechelse straten trok. Als kers op de taart
stelde het circusatelier dit weekend ook haar nieuwe logo voor. JoMa
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FOTO MARC AERTS

Aitana Cordero (links) verzamelt ook vandaag, maandag, mensen in
kc nOna die de actrice (rechts) willen kussen. foto’s gil plaquet

aan de manier waarop ze kust en hoe
die lichamelijkheid ervaren wordt.
“De fascinatie voor het kussen achtervolgt me al lang. Het idee om de

    

JOMA

ren en te analyseren. Er bestaan er
oneindig veel, van teder of onhandig tot walgelijk en overbodig. Vroeger probeerde ik mijn eigen kussen
vaak te sturen. De verhouding van
andermans kussen ten opzichte van
de mijne heeft me altijd al beziggehouden.”
Met 3 ways to master a kiss gaat
Cordero op onderzoek naar de limiet
tussen intimiteit en wat de mensen
willen delen. “Ik wil een blik werpen
op de intimiteit van twee lichamen

geboren te Berchem op 27 augustus 1924 en
overleden in het Centrum voor Palliatieve Zorg
Sint-Camillus te Wilrijk op 29 januari 2010.
U wordt vriendelijk uitgenodigd de uitvaartliturgie bij te
wonen in de Basiliek van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes
te Edegem op woensdag 3 februari 2010 om 11.00 uur.

Aansluitend geschiedt de teraardebestelling in de
familiegrond op de begraafplaats van Edegem.
Vrienden en kennissen die geen rouwbericht
ontvingen, worden hierbij vriendelijk uitgenodigd.

rouwadres : familie Karel Nijs, rouwcentrum De Backer
Vrijwilligersstraat 59, 2650 Edegem, tel. 03.457.05.02
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In de vrede van de Heer werd opgenomen
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mevrouw

(FCPSFOUF4JOU-FOBBSUTPQBVHVTUVTFOPWFSMFEFO
UF#SFDIUJOIFU4JOU.BSJBSVTUPPSEPQKBOVBSJ
%F QMFDIUJHF VJUWBBSUMJUVSHJF NFU BTVSOF  XBBSUPF V CFMFFGE XPSEU
VJUHFOPEJHE [BMQMBBUTIFCCFOPQXPFOTEBHGFCSVBSJPNVVSJO
EFLFSLWBO0-7SPVXWBOEF"MUJKEEVSFOEF#JKTUBOE ,MFJO7FFSMF CBBO
#SFDIU8FTUNBMMF UF4JOU-FOBBSUT HFWPMHEEPPSEFCJK[FUUJOHWBOEFBTVSOF
JOIFUDPMVNCBSJVNPQEFCFHSBBGQMBBUTBMEBBS
4BNFOLPNTUFOHFMFHFOIFJEUPUHSPFUFOJOEFLFSLWBOBGVVS
"WPOEXBLFEJOTEBHGFCSVBSJPNVVSJOEF[FMGEFLFSL
3PVXBESFT7POEFM 4JOU-FOBBSUT

Anna DOM
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Zin om te zoenen? Info op
015-20.37.80 of www.nona.be.
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Gewezen secretaresse Gemeentebestuur Borgerhout

FOTO STEFAAN VAN HUL
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Samenkomst met gelegenheid tot groeten en
condoleren in de kerk vanaf 10.40 uur (Hovestraat).
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Kleuters spelen in paradijs. De lokale afdeling van de Gezinsbond en
de gemeentelijke sportdienst sloegen zondag opnieuw de handen in elkaar
om de kleuters uit de hele gemeente een leuke namiddag te bezorgen in de
gemeentelijke sporthal. Daar waren klimkastelen, ballenbaden, glijbanen
en andere speelhoekjes waar de kleuters zich onder toezicht van de ouders
konden vermaakten. Vandaag, maandag, kunnen de jongsten uit de lagere
scholen in datzelfde kleuterparadijs nog hun hartje komen ophalen. TF
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echtgenoot van mevrouw Jeanne De Laet
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die elkaar benaderen”, verklaart
ze. “Kussen is een handeling waarbij verschillende mechanismen aan
bod komen. Luisteren, onderhandelen, overgave en techniek spelen een
belangrijke rol. Het is niet de bedoeling om een romantisch stuk te creëren. Ik wil graag de betekenis van een
kus uitwissen en het tot iets helemaal
anders transformeren.”
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10.000 euro voor Haïti. Cafébaas Paul Wouters (rechts) geeft
een cheque van 10.000 euro aan
Ludo Peeters en Christiane Talboom
van het Fonds voor Haïtianen. Het
gaat om de opbrengst van het benefiet van café Jong Jut in de Dorpsstraat in Koningshooikt (Lier).
“Dankzij dit fantastische bedrag
hebben we al meer dan 20.000 euro
verzameld. Het totale bedrag overhandigen we binnenkort aan de
familie van pater Jan Hoet”, zegt
Ludo Peeters. CVR foto DIRK VAN DE
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Karel Nijs
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Tango in kasteelschuur. Onder het thema ‘Chicago 1930’ werd in de gezellige kasteelschuur van het
Domein Koningsteen in Kapelle-op-den-Bos met DJ Callan tango gedanst. Jong en oud, beginners en gevorderde, bij voorkeur in aangepaste kleren, werden er ondergedompeld in de sfeer van het Chicago van de jaren
dertig. Later op de avond werden de gasten zelfs getrakteerd op een leuke tangodemonstratie, gebracht door
Callan & Chantal. PiB FOTO MARC AERTS
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de heer
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verschillende soorten op video vast
te leggen, speelt al ruim tien jaar in
mijn hoofd. Ik houd ervan om de kussen van andere mensen te observe-

Gary De
Weerdt (57)
omschrijft
zichzelf het
liefst als een
kusser. “Kussen
is de meest erotische act die
er bestaat, boven alle andere”,
vertelt hij na zijn kusmoment.
“Zalig om hieraan deel te nemen. Ik ben benieuwd naar
het eindresultaat. Zenuwachtig was ik niet. De kunstenares
stelt je gerust.”
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De familie meldt u het overlijden van
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“Zalig om hieraan
deel te nemen”

“Soms een stevige
zoen nodig”

b
Mechelen

dagnamiddag een vijfentwintigtal
vrijwillige kussers af naar kunstencentrum nOna in de Begijnenstraat.
“Doel is om honderd mensen bij elkaar te krijgen die dezelfde vrouw
een kus willen geven, elk op hun eigen manier”, zegt Cordero (30) die
momenteel in Amsterdam woont.
“Voor de opnames van maandag
hebben nog zo’n tien mensen ingeschreven. Daarna volgen nog twee
opnamedagen in Amsterdam. Ik
denk dat we de kaap van honderd
kussers zullen bereiken.”
Cordero hecht zelf veel belang

GAry De WeerDt

DiAnA HelleMAns

geboren te Borgerhout op 8 augustus 1924 en
aldaar overleden in r.v.t. Borsbeekhof
op 26 januari 2010, gesterkt door de H. Sacramenten.
De plechtige uitvaartliturgie met de asurne, waartoe u vriendelijk wordt
uitgenodigd, heeft plaats op dinsdag 2 februari 2010 om 10 uur in de kerk
van O.-L.-Vrouw ter Sneeuw, Laar te Borgerhout, gevolgd door de
asverstrooiing op de begraafplaats van Borgerhout - Silsburg.
Geen bloemen of kransen.
Rouwadres: mevrouw Dom
p/a Antwerps Uitvaartcentrum
Te Boelaarlei 100 - 2140 Borgerhout
Uitvaartverzorging Eddy HEIREMANS - 03.236 50 70
G ro o t A n t w e r p e n
w w w. b e g r a f e n i s s e n h e i re m a n s . b e
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De familie meldt u het overlijden van
mevrouw

Josée De Meirsman
gewezen uitbaatster salon Empire

echtgenote van de heer Louis Vergauwen
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geboren te Hoboken op 23 november 1937 en plotseling
thuis overleden te Edegem op 29 januari 2010.
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U wordt vriendelijk uitgenodigd de afscheidsplechtigheid bij
te wonen in de aula van begrafenisonderneming De Backer
te Edegem op woensdag 3 februari 2010 om 13.30 uur.
Samenkomst in de aula, hoek Vrijwilligersstraat
en Dr. Fr. Bernaertsstraat, vanaf 13.10 uur.
Aansluitend geschiedt de asverstrooiing op de
strooiweide van de begraafplaats te Edegem.

Rouwadres : 2650 Edegem, Paul Gilsonlaan 24

