
Woensdag 9 januari 2013

62e jaargang nummer 2  | Een uitgave van A en C Media B.V.

www.pvandeven.nl
52187967

adverteren in dit weekblad

0497 - 361361
advertenties@kempenpers.nl

52
21

59
79

GRANDIOZE OPRUIMING

NU 20%-30%-50%
KORTING

52221780

Corridor Mode
Corridor 2, 5554 HM Valkenswaard, 040-2012505

‘Opa en oma Boot’ 
staan voor nieuw zeilavontuur

Ella en Erik Arts op hun boot ‘Vrijheid’.

door Marco Wouters

Opa en oma Boot’, zoals de
levensgenieters door hun
kleinkind worden genoemd,
staan weer voor een prachtig
avontuur, een vervolg op
hun eerdere zeiltocht. Tussen
april 2010 en juni 2012 leg-
den ze een route af die hen
onder andere voerde langs

halen. Ella: ‘Uit eigen erva-
ring weten we dat je met het
nastreven van je dromen niet
moet wachten tot je 65
bent’. Waar Ella zelf in het
begin het meeste moeite had
met de onzekerheid vond
haar man het met name las-
tig om niet planmatig te
werk te kunnen gaan. ‘De
route kun je enigszins plan-
nen maar verder eigenlijk
niets gezien de weersom-
standigheden. Ondertussen
zijn we flexibeler dan ooit,
stellen we plannen vaak bij
en hakken knopen relatief
makkelijk door. We zitten ge-
lukkig vaak op dezelfde golf-
lengte’, vertelt Erik, waarna
zijn vrouw het prachtig af-
rondt: ‘We voelen ons rijk
door de vele ervaringen met
mens en natuur. Het leven is
eenvoudig, we hebben niet
zo veel nodig en het is ge-
weldig hoe ongelooflijk blij je
soms al kunt zijn met alleen
een kan water. De vrijheid is
de luxe.’

Onvergetelijke
momenten

Suriname en Gambia zijn lan-
den die door de zeilers als
twee hoogtepunten worden
ervaren, met name vanwege
de natuur en de ontmoetin-
gen met lokale mensen. Erik:
‘Mensen met een groot hart

REUSEL - Het energieke echtpaar Erik en Ella Arts uit Reusel
gaat dit voorjaar terug naar Trinidad op de Kleine Antillen.
Na het bekijken van dit eiland en het vaarklaar maken van
hun boot willen ze gaan zeilen richting de Maagdeneilanden
en Puerto Rico.

en oprechte wederzijdse inte-
resse. Daar wij zelf heel open
zijn maakten we makkelijk
contact, zelfs met mensen die
voor het eerst in hun leven
blanke mensen zagen’, vertelt
de zeiler met een twinkle in
zijn ogen.
Onvergetelijke herinneringen
aan gastvrijheid - ‘waar men
in Nederland veel van kan le-
ren’ - komen boven; van de
slachting van een geit tot het
mogen bijwonen van een
verjaardagsfeest en een be-
grafenis. Ella: ‘Het is prachtig
om andere gewoontes te er-
varen en uit te wisselen, zeker
op plaatsen waar de tijd is stil
blijven staan. Je maakt unieke
momenten mee en die moet
je dan ook intens beleven.’
Naast lokale mensen ont-
moetten de twee af en toe
ook andere zeilers. Ella: ‘Vier-
entwintig uur per dag op de
boot is wel een test voor je-
zelf en je relatie. Andere zei-
lers zitten in hetzelfde schuitje
en het is fijn om zowel hoog-
tepunten als dieptepunten te
kunnen delen. Zaken als ver-
moeidheid, onderhoud aan
de boot en het gemis van
thuis worden daarna weer
even als luxeproblemen be-
schouwd.’

De avonturen van Erik en Ella
zijn te volgen via hun websi-
te; www.vrijheidismogen.nl
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Afrika, de Canarische eilan-
den en Suriname.
Als relatief onervaren zeilers
ruilde het duo een landleven
in voor een leven op een
boot. Ella: ‘We verkochten
huis en haard, kochten een
stalen schip dat we ‘Vrijheid’
noemden en gooiden ons zelf
echt in het diepe.’ Ook haar
echtgenoot moet nog lachen
wanneer hij hier aan terug-
denkt: ‘We ruilden zekerheid
in voor vrijheid. De eerste
weken op het water gaf vaak
een onbehaaglijk gevoel
wanneer er bijvoorbeeld con-
tainerschepen op ons afkwa-
men. Tijdens zware tochten
ben je helemaal overgeleverd
aan de elementen van de na-
tuur, waaronder huizenhoge
golven.’ Door de vele avon-
turen hebben Erik (52) en Ella
(49) inmiddels veel ervaring
met en vertrouwen in de boot
en houden ze vast aan hun
motto ‘veiligheid voor alles.’

Knopen doorhakken

De twee watermensen, die
elkaar al sinds 1978 kennen,
hopen zo veel mogelijk men-
sen te prikkelen met hun ver-

Lipstick Junkie in Clash of the Coverbands

‘We willen gewoon
graag muziek maken’

De bandleden bereiden zich voor op 13 januari.

door Bregje van de Weijer

The Clash of de Coverbands
is een bandcompetitie waarbij
coverbands zoals Lipstick
Junkie uit Bladel zich kunnen
laten zien en bovenal laten
horen. Van classic rock tot
Nederlandstalig, allerlei gen-
res komen voorbij. Lipstick
Junkie heeft al drie eerdere
rondes doorstaan en werd
telkens uitgekozen als de
vakjurywinnaar. ‘Daarover
waren we erg verrast!’, ver-
telt Bart Bennenbroek. ‘We

hadden het echt niet ver-
wacht en zijn altijd bezig met
kijken naar wat er beter kon.
Naast de vakjuryprijs was er
nog de publieksprijs (de band
met de meeste stemmen van
het publiek) en de runner-up-
prijs (voor degene die tweede
werd, zowel bij het publiek
als bij de vakjury). Deze drie
bands mochten door naar de
volgende ronde; de Regiofi-
nale Zuid-Nederland in Til-
burg.’
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BLADEL - Met een bezetting die iets afwijkt van de stan-
daard instrumentatie, muzikanten die elkaar goed aanvoelen
en corrigeren, de manier waarop ze met passie een heleboel
geluid produceren en hun eigen geluid en imago onder-
scheidt de band Lipstick Junkie uit Bladel zich van de mees-
te muzikale formaties. Dat zijn vast een aantal van de rede-
nen waarom zij zondag 13 januari in de Regiofinale Zuid-
Nederland staan van ‘The Clash of the Coverbands’. Lea
Maandonks (zang), Freek Lauwers (trompet en zang), Joop
Peels (toetsen en zang), Bart Bennenbroek (gitaar), Willem
van der Heijden (basgitaar) en Jules van der Heijden
(drums) praten over deze bandcompetitie. 


