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EerbetoonaanBoskoop

Cd genoemd naar kwekersdorp waar alles begon
Het was in een ijskoude
kas tijdens een verregende talentenpresentatie in Boskoop, dat singer/songwriter Marten de
Paepe besloot dat dit het
leven was dat hij wilde.
Hij noemde zijn cd en single daarom naar Boskoop.

Marten de Paepe

‘Ik dacht: wat
doe ik hier, is
dit echt wat
ik wil? ’

Botsing tussen
scooter en ﬁets

Twee Woerdenaren zijn maandagochtend licht gewond geraakt bij een frontale botsing.
Het ongeval gebeurde op de
Hollandbaan. Een 20-jarige
scooter botste daar tegen een
34-jarige tegenligger op de ﬁets.

WOERDEN

Geraakt door
autospiegel

Een 49-jarige Woerdenaar is
maandagmorgen na een conﬂict
bijna aangereden door een automobilist. Het slachtoffer werd
geraakt door een zijspiegel van
de auto en liep daardoor een
pijnlijke arm op. Het conﬂict
ontstond nadat de onbekend gebleven automobilist achteruit
tegen een paaltje was gereden.
De 49-jarige Woerdenaar liep
naar de automobilist toe om
samen de schade te bekijken. De
man verkondigde dat er geen
schade was en wilde wegrijden.
Omdat de Woerdenaar het daarmee niet eens was, ging hij voor
de auto staan en belde de politie. De automobilist reed vervolgens hard achteruit en met dezelfde snelheid weer naar voren.

PETER VAN EIJK
BOSKOOP • Het Utrechtse poppodium Ekko staat zaterdag volledig
in het teken van Boskoop. Niet alleen presenteert Marten de Paepe
dan zijn tweede cd Boskoop, ook
kan het publiek voorafgaand daaraan genieten van een driegangenmenu, met streekproducten uit Boskoop en omgeving. Het toetje is bijvoorbeeld bereid met de appelsoort
Schone van Boskoop. En ook het podium zal heel Boskoops zijn, compleet met een kas.
,,Het publiek moet Boskoop niet
alleen horen, maar ook proeven,
zien en voelen,’’ zegt de zanger, die
veel aandacht trekt met de titel van
zijn cd. ,,Eerlijk gezegd heb ik dat er
wel een beetje om gedaan. Want iedereen denkt: zou hij soms uit Boskoop komen?’’
Niet, dus. Hij heeft er ook nooit
gewoond. Marten woont in Amersfoort en studeerde in Nijmegen,
waar hij zijn eerste cd opnam. ,,Na
mijn studie geschiedenis dacht ik:
als ik nog iets met mijn muziek wil
bereiken, moet het nu gebeuren. Ik
ben toen alle zalen, zaaltjes en evenementen gaan mailen om maar zo
veel mogelijk te kunnen optreden.’’
Zo kwam hij ook terecht in de ‘ta-

WOERDEN

Kort nieuws
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WOERDEN/ALKMAAR

Aangehouden na
vondst drugs

Marten de Paepe terug in de kwekerij waar zijn carrière een wending nam. FOTO BRAM GEBUYS

lententuin’ van Boskoopse kweker
Hans Verweij. ,,Hij heeft een tijdje
talentenpresentaties gehouden in
een van zijn kassen achterop zijn
complex. Ik vroeg of wij ook mochten komen en we werden uitgenodigd. Het was die dag slecht weer,
het regende en het was koud. We
moesten urenlang wachten tot we
konden spelen op een drassig eilandje waar je alleen met een boot
kon komen.’’
,,De wc was verstopt en we verveelden ons enorm. En tegen de tijd
dat we konden spelen, was bijna iedereen weg. Maar ik heb toch nog
een paar mensen kunnen raken met
mijn muziek. Dat was het moment
dat ik dacht: wat doe ik hier in vredesnaam, is dit echt wat ik wil? En
het antwoord was: ja, dat wil ik. Ik
besloot helemaal voor mijn carrière
te gaan. In die zin was Boskoop dus

Open huis:
zondag
11 september

van 14.00 - 17.00 uur

Ook een Boskoopse clip
Het nummer Boskoop – Engelstalig, behalve de titel is er geen
woord Nederlands bij – gaat
over het leven van een beginnend popartiest, het vele wachten, de lange afstanden die worden afgelegd. De hele cd, dus
ook het tekstboekje, straalt Boskoop uit.
Marten wordt begeleid door een
een kruispunt voor me.’’
Sindsdien heeft Marten op bijna
alle poppodia gestaan. Ze werden
steeds groter. ,,Tivoli, 013, de Melkweg, Paradiso, ik heb ook op Lowlands gespeeld. Maar ik sta ook nog
steeds graag voor een klein, intiem
gezelschap te spelen.’’
De twaalf songs op zijn tweede cd
schreef hij in de afgelopen drie jaar.
,,Mijn muziek is volwassener geworden. Alles klopt nu, ik ben klaar
voor de sprong vooruit.’’ Zonder
valse bescheidenheid zegt hij dat

vierkoppige band, waarmee hij
ook langs de podia trekt. Die is
ook te zien in de clip bij de single, die uiteraard is opgenomen
in Boskoop, deels in die kas
waar het ooit begon. De clip is te
zien op website www.martendepaepe.com.
Op 16 oktober speelt De Paepe
in het Kasteel in Alphen.
deze cd weleens zijn grote doorbraak kan zijn. ,,Ik heb het idee dat
dit het begin is van iets groots, ja.’’
Maar hij zal niet vergeten waar
het begon. ,,Natuurlijk wil ik ook
nog in het Floratheater, hier in Boskoop, staan. Dat mag niet op mijn
lijstje ontbreken.’’
Want Marten heeft een bijzondere
band opgebouwd met Boskoop. ,,Iedere keer als ik hier kom, voelt het
als thuiskomen. Dit is ook echt helemaal Nederland voor mij: kassen,
weilanden, die wolkenluchten.’’

Lifestyle10daagse

Choose
your

Nu bij aankoop van een keuken:

gift

Scooter, iPad 2 of
B&W Zeppelair
voor:

Stijldansen
&

CADEAU*
uur geo pen d
Ied ere we rkd ag tot 21 .00

Zumba®
w w w. s t epbys t epgouda.nl
i n s c h r i j ve n k a n o o k v i a d e we b s i te

Reeuwijk (Nabij Gouda) / Reeuwijkse Poor t 304 (A12, afslag 12) /
Tel. 0182 - 399 355 / www.keukenmaxx.nl
* Actie is geldig t/m 10 september 2011. Vraag naar de voorwaarden in de showroom.

De politie heeft zaterdag drie
mannen aangehouden in verband met de vondst van een
grote hoeveelheid drugs en geld.
De zaak kwam aan het rollen
nadat de politie een auto had tegengehouden tijdens een verkeerscontrole op de A2 bij Abcoude. Op de achterbank lagen
henneptoppen en groeimiddelen voor wietplantages. De bestuurder van de auto, een 25-jarige Woerdenaar, werd aangehouden. In zijn huis werden
later ook nog cocaïne en verpakkingsmaterialen voor drugs aangetroffen. Verder onderzoek
bracht de politie naar een woning in Alkmaar, waar 56 kilo
drugs en een grote hoeveelheid
geld werden gevonden. Hier
werden twee mannen (51 en 47
jaar) aangehouden.

KRIMPENERWAARD

Openstaande
boetes geïnd

De politie heeft openstaande
boetes geïnd bij bewoners van
de Krimpenerwaard. De politie
gaf hun de keus om de openstaande boete te betalen of anders een vervangende celstraf
uit te zitten.Er werden zestig
openstaande boetes geïnd voor
verkeersovertredingen, rijden
onder invloed en geweldszaken.
Eén persoon koos ervoor om
vijftien dagen de gevangenis in
te gaan. In totaal is heeft de politie 4000 euro geïnd.

ALPHEN

Inbrekersspullen
gevonden in auto

Drie Alphenaren zijn in de
nacht van maandag op dinsdag
aangehouden in de Drenthestraat. In de auto lagen inbrekerswerktuigen. Tegen de mannen, van wie twee van 25 en
één van 22 jaar, wordt procesverbaal opgemaakt.

