Wij zijn met onze siertuin Den Overkaent in Gilze, aangesloten bij de Landelijke Gilden in
België.
Dat is een vereniging die houd van het platteland en van alles organiseert. Ook de ‘’Open
Tuinen Dagen’’, welke elk jaar
plaatsvinden in het laatste weekend van juni. Omdat wij zo dicht bij de grens wonen doen
wij met verschillende andere
Nederlandse tuinen daar aan mee. Dit jaar is het thema; tuinfeestje.
Dat bracht ons op het idee om dit feestje eens voor een bepaalde groep mensen te houden en
daarom hebben wij
het volgende georganiseerd, de Open Picknickdagen, bedoeld voor iedereen, maar de
opbrengst daarvan is voor een goed doel
en wel voor de Stichting DownSyndroom, dus natuurlijk zijn ook die mensen van harte
welkom in onze tuin op zondag 18 en 25 juni.
Daarom hebben we contact gezocht met de plaatselijke Jumbo Hapers in Gilze en de
eigenaar Danny was meteen bereid
zijn medewerking te verlenen en ook om de opbrengst van die picknick mandjes die Jumbo
gaat verstrekken aan het goede doel te schenken.
Natuurlijk gaan we ook Johnny de Mol, dé ambassadeur van de Stichting DownSyndroom
uitnodigen, maar of die gaat komen ?
En waarom ook niet de Jostiband, we gaan gewoon proberen ook die geweldige muzikanten
naar de tuin te lokken voor een picknick
en waarom ook niet een mooi stukje muziek.
Met de tuin hebben we al twee keer een mooie tweede prijs in de wacht gesleept, in 2012; de
mooiste particuliere tuin van de Benelux
en in 2016 de Buitenleven Bokaal en voor een gelegenheid als deze picknick hebben we hier
zeker een sfeervolle ambiance.
Komt u ook ? Ga dan naar onze website; www.denoverkaent.nl voor de details.

Slaagt de picknick dit jaar, waarom dan ook niet om er een jaarlijks terugkerend festijn van
te maken.

Wij horen graag van u,
met vriendelijke groeten
Wies en Henk Goeijers

