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VOORDORPSE BAND
DE BUREN IN TIVOLI
De Buren is een echte feestband die ondertussen veel fans
heeft. De band bestaat sinds 1995 toen de oprichters van
de band elkaar in Voordorp leerden kennen. De Buren heeft
sindsdien veel successen geboekt. Voor 6 juni a.s. staat een
wel heel groots optreden op de agenda: dan zal de band voor
ca. 2000 mensen optreden in de Utrechtse poptempel Tivoli.
Tijd om kennis te maken met De Buren.
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Op zondag 15 april vindt
de 2e KUNST & COllectieroute in Voordorp plaats,
13.00 – 17.00 uur.
Lees vooral de flyer in
deze krant.

Jullie kennen elkaar vanuit
Voordorp. Hoe zit dat precies?
Rob Strijbos (oprichter/gitarist):
Toen ik in Voordorp kwam wonen,
had ik mijn gitaar eigenlijk al een paar
jaar opgeborgen. In mijn studententijd
en de jaren daarna had ik wel in een
paar bandjes gespeeld, maar actief
spelen deed ik niet meer. Wel zat ik
vaak met ontbloot bovenlijf in de tuin
te pielen op de snaren en daarmee
maakte ik grote indruk op mijn buurman Jeroen.
Jeroen Sturkenboom (oprichter/
zanger): Ik kom uit een muzikale familie. Mijn vader vond en vindt zichzelf de beste kerkzanger van Utrecht,
mijn broer verdiende als operazanger
zijn brood en mijn zus heeft ooit eens
een talentenjacht gewonnen. Zelf kan
ik ook wel een beetje zingen en heel

goed een zeehond imiteren. Samen
met Jacqueline, mijn vrouw, konden
de buurtgenoten mij ook regelmatig
horen zingen. Daarmee maakte ik
grote indruk op Rob.

Hoe kwam het ertoe de band
De Buren op te richten?
Rob: Ik ben blij dat je deze vraag stelt.

Toen een van onze buurtgenoten
werd uitgezonden naar Bosnië kregen
we samen het idee om een liedje voor
hem te maken als morele steun van
het thuisfront of zoiets.
Jeroen: Daarna heb ik een keyboard
gekocht en heb ik les genomen en
van het een kwam zo het ander.
Een achterbuurvrouw kwam ons versterken als bassist (zij is inmiddels
vertrokken) en we zijn toen serieus
gaan oefenen in een gehuurde oefenruimte. Het eerste optreden hebben

VOORDORP FESTIVAL 13 MEI
Op zondag 13 mei van 14.00 – 17.00 uur vindt het jaarlijkse
Voordorp Festival plaats. De voorbereidingen zijn al in volle
gang. Maar: ideeën zijn meer dan welkom. Ook hulp bij de
voorbereidingen óf tijdens het festival op 13 mei stellen wij zeer
op prijs. Neem contact op met Petra van Straaten, 030-2730355
of mail naar voordorpvooruit@planet.nl
Eind april zullen wij het definitieve programma bekendmaken.

we aangedurfd op ons eigen buurtfeest van de Groenzoombuurt.
Rob: We kregen toen alleen maar
positieve reacties maar gelukkig liet
ene John Jansen ons
weten dat we helemaal
nergens naar klonken.
Als bijna professioneel
geluidsman bood hij aan
ons te helpen om veel
beter te gaan klinken.
Sindsdien is hij onze vaste geluidsman.
Alles wat wij inmiddels met optredens
verdienen steekt hij in nieuwe apparatuur.

Wie zitten er nog meer in
De Buren?
Jeroen: Om het repertoire te kunnen
spelen dat we wilden zochten we versterking maar het oog wil ook wat en
toen kwamen we als vanzelf uit bij
multi-instrumentalist Rolf de Vos, de
mooiste man van Voordorp.
Rob: Hij speelt keyboard, gitaar,
neusfluit, mondharmonica en harp.
Dat laatste doet hij overigens alleen
thuis.
Jeroen: Echt compleet werden we met
de komst van de “Burettes” Astrid en
Toos, onze achtergrondzangeressen (die
trouwens steeds meer op
de voorgrond treden).
Op de Burettes na zijn we
allemaal echte
Voordorpers. Wij hebben
ook al eens opgetreden op het buurtfeest van de Tulastraat.

En dan op 6 juni Tivoli. Vertel daar
eens iets meer over….
Jeroen: In november zijn Rolf en ik
allebei 50 geworden en wij hebben
van onze vrienden het mooist
denkbare cadeau gekregen: een
optreden in Tivoli! Grote uitdaging is
nu om de tent helemaal
vol te krijgen! Aan De
Buren zal het niet liggen
(wij oefenen ons te
barsten) en voor de prijs
van 2,50 euro per kaartje
hoef je het ook niet te
laten. Buurman en goede vriend Fons
Visser en Ann Meijer (vrouw van Rob)
hebben de taak op zich genomen om
dit te organiseren. Geweldig toch?

Wij zagen op jullie website
dat fans van De Buren voor het

Ingezonden

KOOP EEN GIERZWALUWNESTKAST VOOR VOORDORP
Vanaf eind maart start de gemeente Utrecht een gierzwaluwproject in de
wijk Voordorp. Enkele bewoners uit de wijk hebben de gemeente in 2005
benaderd met de vraag de gierzwaluwstand in de wijk te verbeteren.
Gierzwaluwen zijn een beschermde vogelsoort. Het past binnen het beleid
van de gemeente om hun overlevingskansen in de stad te vergroten.
De gierzwaluwen zijn in Voordorp gesignaleerd. Uit onderzoek blijkt dat zij
wel op voedsel jagen rond de watergangen in de wijk, maar dat ze geen
broedgelegenheid kunnen vinden in Voordorp. De nieuwbouwwoningen
bieden de gierzwaluwen geen gaten of spleten waar ze hun nest in kunnen
maken. Door het ophangen van nestkasten wordt broedgelegenheid
gecreëerd.

De gemeente biedt alle bewoners in de wijk de mogelijkheid om met
flinke korting een nestkast te kopen (van 32,95 voor 7,00 euro). De kasten
zijn speciaal voor Voordorp gemaakt van red cedar FSC hout en gaan 50
jaar mee. In groep 7/8 van basisschool Voordorp start half april een educatie-project over gierzwaluwen. Eind maart worden alle bewoners via een
huis-aan-huis bericht nader geïnformeerd over de actie.

concert in Tivoli al voorlopige
kaartjes konden kopen die ze nu
kunnen omwisselen.
Hebben jullie zoveel vaste fans?
Rob: Er zijn al 600 kaartjes verkocht!
Inderdaad veel aan onze uitdijende
schare fans die ons soms
helemaal vanuit Brabant
komen opzoeken tijdens
het Utrechtse Smartlappenfestival. Daar hebben
wij inmiddels een reputatie opgebouwd. Maar
we hebben gelukkig ook allemaal een
grote familie.
Jeroen: Ik zou alle lezers van uw
onvolprezen periodiek willen vragen
onze speciale website te bezoeken en
kaartjes te bestellen voor ons optreden. Dan wordt het vanzelf het grootste Buurtfeest uit de geschiedenis!
Iedereen kan ons trouwens daarvóór
ook beluisteren en bekijken bij het
125 jarig jubileum van de Voordorpse
sportvereniging Hercules.
De verkoop van de kaartjes is inmid-

dels gestart. Wees er snel
bij! De kaartjes voor het
optreden van De Buren
kosten 2,50 euro per stuk.
Je kunt ze afhalen bij de
volgende voorverkoopadressen:
Fons Visser, A. Sandinostraat 158,
tel. 2720668
Ann Meijer, A. Sandinostraat 162,
tel. 2721834
Je kunt de kaartjes ook per e-mail
bestellen. Vermeld duidelijk je naam
en adres en het aantal kaartjes dat je
wilt bestellen. Je krijgt de kaartjes
toegestuurd zodra het geld op rekening 3201164 t.n.v. AGJ
Visser in Utrecht bijgeschreven is. Vermeld bij
je overschrijving ook
duidelijk je naam en
adres.
Kijk voor meer informatie op:
www.deburenintivoli.nl en
www.deburen.biz

