Eeuwfeest op Ons Buiten
We kijken terug op een spetterend seizoen vol feesten en andere happenings om het 100-jarige
bestaan van Ons Buiten te vieren. Werkelijk alles is uit de kast gehaald om er voor iedereen een mooi
jubileumjaar van te maken. Voor jong en oud, voor feestgangers en de voor ingetogen tuinders, voor
iedereen was er wel een evenement. En wat is er hard gewerkt door alle vrijwilligers! Dat varieert
van op- en afbouw, techniek, muziek, beveiliging, schoonmaak, inkoop, sponsoren zoeken,
bevoorrading, aankleding, bar, bakken, eten voorbereiden, wassen, organisatie, logistiek, pr en
media en ga zo nog maar even door. Chapeau! Het was een geweldig jubileumjaar waar we nog lang
over zullen napraten.

Een van de hoogtepunten
was het optreden van Karin
Bloemen tijden de
Tuinenkunst, ze had zelfs
een lied ‘op maat’ gemaakt.

Kippenvel bij de Pop up choir: in 1 avond samen
en meerstemmig Heroes van David Bowie
zingen. Het klonk best goed, vonden we zelf.

Voetjes van de vloer tijdens
de pubquiz en de feestavond
met optreden van de band
Triple XL. Lekkere swingmuziek voor jong en oud.

Garden Party was de dresscode van
de high tea. De bezoekers hadden
zich allen fraai uitgedost.

Verschillende soorten thee
en heerlijke gerechten
werden professioneel
uitgeserveerd door de men in
black. De Engelse queen zou
er jaloers op zijn geweest.

Touwtrekken bij Zeskamp. De enige regendag van de week, maar dat kon de pret niet drukken.

Circusacts bij kindercircus
Kristal, voor iedereen die zich
kind voelt.

Voor de kinderen
een spannende
escaperoom door
het heelal. Ook
voor volwassenen
was er een
spectaculaire
puzzel om op tijd
uit de tent te
komen.
De wegen van Wirre was een bijzondere
speurtocht voor jong en oud.

Een avondvullende glitterbingo met miss Fucksia en miss DonnaTella Vergatsie.

Het Ricciotti symphony
orkest met Futuratour:
muziek van Debussy tot
Charlie Parker.

Trommel erop los tijdens de percussie
workshop van Drums & Barrels.

Ga je grasveld te lijf met een zeis. Hoe? Dat demonstreerde het Amsterdams Zeiscollectief.

Wandelschoenen
aan voor de
kruidenwandeling
met kruidenvrouw
Carrie Verhoeven,
de vleermuiswandeling met
Thea Dammen en
de bomenvogelwandeling
met Gerard
Schuitemaker.

