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EERST IN ‘VOOR DE LEEUWEN’, NU DEBUUTPLAAT VOOR LANDER SEVERINS

«Crowdfunding hielp me tot mooi eindresultaat»
ZOERSEL

In feestzaal De Smoutmolen in
thuishaven Zoersel lanceerde
Lander Severins gisteravond
zijn debuutalbum Maanlander,
met allemaal zelfgeschreven,
Nederlandstalige nummers.
Het is een nieuwe mijlpaal in de
nog jonge carrière van Seve-
rins. 

Cabaret
De Zoerselnaar studeert al vier
jaar ‘cabaret’ aan een school in
het Nederlandse ‘s Hertogen-
bosch en trekt momenteel
rond in Vlaanderen en Neder-
land met de cabaretshow
Maanlander. Maar een plaat
uitbrengen is dus weer eens
iets anders.
«Op het album Maanlander
heb ik de liedjes uit de gelijkna-
mige voorstelling in een ander
jasje gestoken», legt Lander Se-
verins uit. «Er komen bijvoor-
beeld veel meer muzikanten

aan te pas. Ik heb er lang aan ge-
werkt en het heeft best veel
geld gekost, maar het resultaat
mag volgens mij gezien wor-
den. Het is tegelijk grappig en
ontroerend geworden.»

Crowdfunding
Om de opnames te financieren
deed Lander via crowdfunding

een beroep op de hulp van der-
den. «De 83 geldschieters krij-
gen een vermelding op de
hoes», vertelt Severins. «Van-
zelfsprekend ben ik die men-
sen erg dankbaar voor de
steun. Ik had natuurlijk ook
met mindere middelen een
plaat kunnen opnemen, maar
ik wou het toch heel graag in de
beste omstandigheden doen
en dat is nu eenmaal wat duur-
der.»
Overigens zit Severins na het
voltooien van zijn muzikale
project nog boordevol andere
plannen. «Ik ben de zaalshow
Maanlander aan het herwer-

ken. Tot nu toe was die vooral
geschikt voor kleinere huiska-
mervoorstellingen, maar ik wil
er een echte zaalshow van ma-
ken. Verder hoop ik halfweg
volgend jaar af te studeren aan
de cabaretschool. Eens ik dat
diploma op zak heb, is het mijn
ambitie om te kunnen leven
van mijn artistieke werk. Daar-
om probeer ik ook verschillen-
de dingen uit. Het is goed om
meerdere pijlen op je boog te
hebben.»

Voor de Leeuwen
Wat Lander mogelijk een duw-
tje in de rug kan geven is het feit

dat hij de voorbije weken te
zien was in het televisiepro-
gramma Voor de Leeuwen,
waar jong humoristisch talent
zijn kans krijgt. «Ik merk dat ik
er vrij veel respons op krijg. Te-
levisie is dus blijkbaar nog iets
apart. Hopelijk opent het in de
toekomst enkele deuren. So-
wieso heb ik er een paar toffe
mensen door leren kennen»,
besluit Lander.

Landers plaat Maanlander kan
worden besteld via het internet
tegen de prijs van vijftien euro.
Meer info op www.landerseve-
rins.be

Lander Severins is zeer enthousiast over zijn debuutalbum ‘Maanlander’. Foto Laenen

Het 21-jarige artistieke talent Lander Se-
verins uit Zoersel stelde gisteren zijn
eerste plaat ‘Maanlander’ voor aan het
grote publiek. Severins - die de jongste
weken ook te zien was in het Eén-pro-
gramma ‘Voor de Leeuwen’ - is blij met
het resultaat. «De productie van het al-
bum kostte veel geld, maar ik wou het
meteen in de beste omstandigheden op-
nemen.»

KRISTOF DE CNODDER

SCHOTEN
Kringwinkel zit 
nu in voormalig 
Aldi-gebouw
De Schotense Kringwinkel is ver-
huisd. De winkel is sinds deze week
ondergebracht in de gebouwen van
het voormalige Aldi-filiaal, aan de
Venstraat 151A. Nadat er donder-
dagavond een openingsreceptie
was, kon gisteren het grote publiek
een eerste keer een kijkje gaan ne-
men in de nieuwe vestiging. Een ver-
huis drong zich al langer op, omdat
de in 2000 opgerichte Kringwinkel
stilaan uit zijn voegen barstte. Om
een idee te geven: vorig jaar kwamen
er in Schoten 44.000 mensen winke-
len en schonken 12.000 mensen
bruikbare spullen. In de voormalige
Aldi heeft de Kringwinkel nu drie
keer meer plaats dan in het vorige
gebouw. Aldi zelf verhuisde een tijd
geleden naar de Paalstraat. (KDC)

KALMTHOUT
Derde editie ‘Run for Muco’
Op zaterdag 21 oktober vindt de der-
de editie plaats van de Run For Muco,
de stratenloop in Heide Kalmthout
ten voordele van de Mucovereni-
ging. Muco is de meest voorkomen-
de levensbedreigende erfelijke ziek-
te in ons land. Taai slijm blokkeert de
ademhaling en spijsvertering. Eén op
de 20 Belgen is drager en kan de ziek-
te doorgeven aan zijn of haar kind.
Elke week wordt ergens in ons land
een kind met muco geboren. In
Kalmthout vechten verschillende
jonge mensen en kinderen tegen
muco. «Daarom organiseren wij een
stratenloop voor jong en oud», zegt
Greet Lenaerts. «De kleuters lopen
200 meter, de kinderen van de lagere
school één kilometer en vervolgens is
het de beurt aan de groten voor een
loopje van vijf of tien kilometer. We
zorgen ook voor een hapje en een
drankje in verschillende foodtrucks,
kinderanimatie en een kraampje
waar knuffeltjes, chocolade en
wenskaarten verkocht. Vorig kon-
den we 3.500 euro schenken aan de
mucovereniging.» (VTT)

Ik heb er lang aan
gewerkt en het heeft
best veel geld gekost,
maar het resultaat mag
volgens mij gezien
worden. Het is tegelijk
grappig en ontroerend

LANDER SEVERINS

Pastoor wordt eerste assistent 
van generale overste in Rome

Pater André Claessens (67), pas-
toor van de vier Ekerse paro-
chies, is aangesteld tot eerste
assistent van de generale over-
ste van de Missionarissen van
het Heilig Hart in Rome. Zijn
kennis van de Afrikaanse en
Europese cultuur, en mentali-
teit, liggen aan de basis van zijn
benoeming. Zijn aanstelling
gaat in vanaf 1 januari 2018.

«Wij zijn fier dat iemand van bij
ons de tweede in bevel wordt bij
de Missionarissen van het Heilig
Hart in Rome», zegt Bert Van
den Bossche, lid van de federa-
tie. 
«Maar helaas verliezen we onze
pastoor. André Claessens is al
achttien jaar pastoor in Ekeren.
Na de pensionering van de pas-
toors in de vier Ekerse parochies
kreeg Claessens steeds meer
verantwoordelijkheid. 
Op 20 november 2016 werd hij

benoemd tot lid van de prieste-
requipe voor de parochies van
de federatie Ekeren voor een pe-
riode van zes jaar. 
Oud-pastoor Paul Verhulst, van
de Sint-Lambertuskerk, werd
dezelfde dag benoemd tot lid
van de priesterequipe. Ook Joeri
Fleerackers werd toen lid. Met
uitzondering van pater
Claessens en medepastoor
Fleerackers zijn alle pastoors
van Zandvliet tot Merksem op
rust. Omdat de gepensioneerde
priesters nog hun diensten aan-
bieden, vallen de parochies nog
niet zonder vieringen. In Ekeren
maken we ons in ieder geval on-
gerust over de toekomst, maar
op het bisdom zoekt men naar
een oplossing», zegt Bart Van
den Bossche. 
De Missionarissen van het Hei-
lig Hart zijn in 55 landen verte-
genwoordigd en tellen 1.660 le-
den. (FSE)

EKEREN ESSEN
Vijftien jaar stedenband
met Witzenberg
Essen en de Zuid-Afrikaanse stad
Witzenberg vieren dit jaar de vijf-
tiende verjaardag van hun steden-
band. Daarvoor is er een naslag-
werk gemaakt over de realisaties
in die vijftien jaar. Het fotoboek is
gratis verkrijgbaar aan de Vrije-
tijdsbalie en op noord-zuidevene-
menten. In de Oude Pastorij is er op
10 november een expo rond ‘South
Africa at Liberty’. De Zuid-Afri-
kaanse fotograaf Yasser Booley
groeide op onder politieke hoog-
spanning in Kaapstad en maakte
daar sprekende beelden van. Die
avond is er ook een lezing van jour-
nalist Peter Verlinden over de poli-
tiek in Zuid-Afrika. Op 22 oktober,
nu zondag, is er om 15 uur een op-
treden van ‘Bonjour Monsieur
Brel’. De Zuid-Afrikaan Jannie Du
Toit zingt beeldrijke chansons van
Jacques Brel in het Frans, Afrikaans,
Nederlands en Engels. Daarnaast is
er op 14 november een workshop
Zuid-Afrikaans koken in Tatteljee.
Inschrijven kost 40 euro. (VTT)


